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ບົດນ າ 
 

 ສາລີເປັນພືດທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດປະເພດໜ ີ່ງ ມີການຜະລິດໂດຍມີຈຸດປະສົງສ າລັບການນ າໄປ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຮູບແບບ, ສ່ວນໃຫ່ຍສາລີເປັນພືດທີີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແກ່ນເຊິີ່ງອົງປະກອບທີີ່ສ າຄັນຂອງແກ່ນສາລີໄດ້
ແກ່: ແປ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ໂປຼຕີນ, ຖ້າຈ າແນກຊະນິດຂອງສາລີຕາມລັກສະນະການນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຈະຈ າ ແນກໄດ້ເປັນ
ສາລີລ້ຽງສັດ ເຊິີ່ງຈະຜະລິດຈາກສາລີແຫ້ງສ າລັບອຸດສາຫະກ າທາງດ້ານອາຫານສັດ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແປ້ງ ແລະ ນ ໍ້າມັນ. 
ນອກຈາກນັໍ້ນກ ີ່ຈະມີການຜະລິດສາລີເປັນມານສົດເພືີ່ອບ ລິໂພກໃນຮູບແບບສາລີຫວານ, ສາລີເຂົໍ້າໜຽວ, ສາລີອອ່ນ, 
ນອກຈາກນັໍ້ນພາກສ່ວນຂອງລ າຕົໍ້ນຍັງສາມາດນ າໄປເປັນອາຫານສັດໃນຮູບແບບຫຍ້າສົດ (fodder) ແລະ ຫຍ້າໝັກ 
(Silage) ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າແຫ້ງ (hay) ເກັບໄວ້ລ້ຽງສັດໄດ້. ບັນຫາການລະບາດຂອງສັດຕູພືດສ່ວນໃຫ່ຍຈະເກິີດກັບການ
ຜະລິດສາລສົີດເນືີ່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຟັກ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຝັກຈະເປັນໂຕກ ານົດລາຄາປະກອບກັບສັດຕູພືດ ສ່ວນ
ໃຫ່ຍຈະເຂົໍ້າທ າລາຍສາລີຢູ່ທີີ່ຟັກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນທີີ່ປູກສາລີມັກຈະ
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສັດຕູພືດບ ີ່ວ່າຈະເປັນແມງໄມ້, ພະຍາດ ແລະ ຫຍ້າ ໂດຍສະເພາະຈະພົບເຫັນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ
ຂອງສາລີໃນທຸກໆໄລຍະ ຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ການປ້ອງກັນກ າຈັດດ້ວຍວິທີການໃດວິທີການໜ ີ່ງມັກຈະບ ີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມສ າເລັດໂດຍສະເພາະການໃຊ້ສານເຄມີ. ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕູພືດສ້າງຄວາມຕ້ານທານແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາສານຜິດຕົກຄ້າງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີຕ ີ່ສະພາບແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະສິີ່ງມີຊິວິດທີີ່ບ ີ່ແມ່ນເປົໍ້າໝາຍການ
ກ າຈັດສັດຕູຂອງສາລີໂດຍໃຊ້ກົນລະວິທີການກ າຈັດແບບວິທີີ່ປະສົມປະສານ (Integrated pest management) ຈ ີ່ງເປັນ
ຍຸດທະວິທີທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ນ າມາໃຊ້ ເພືີ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດຂອງສາລີຢ່າງມີປະສິດທິພາບມີຄວາມຢືນຍົງ, ຄຸ້ມຄ່າທາງ
ເສດຖະກິດບ ີ່ມີຜົນກະທົບຕ ີ່ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. 
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I. ການຈັດການສດັຕພູືດ 

 

1. ການຈັດການສດັຕູພືດແມູ່ນຫຍັງ? 

ການຈັດການສັດຕູພືດ ແມ່ນການເລືອກແຕ່ລະວິທີການ ແລະ ວິທີການໃຊ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັງຄົມ. 

2. ຫ ັກການຈດັການສັດຕູພືດ 

• ໃຊ້ປັດໄຈໃນການຄວບຄຸມທາງທ າມະຊາດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສູດ 

• ເອົາວິທີການອືີ່ນໆມາໃຊ້ຮ່ວມກັບປັດໄຈການຄວບຄຸມທາງທ າມະຊາດ ຖ້າຫາກສັດຕູພືດມີແນວໂນ້ມໃນການ
ເພີໍ້ມປະລິມານສູງກ່ວາລະດັບປົກກະຕິ 

• ຫີຼກລ້ຽງການໃຊ້ວິທີການທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ສິີ່ງທີີ່ມຊີິວິດນອກເປົໍ້າໝາຍ ໃຫ້ສັດຕພູືດອາໄສຢູໃ່ນລະດັບທີີ່ພືດ
ສາມາດທົນທານໄດ້ເພືີ່ອຮັກສາແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດໄວ້ 

• ຄວາມສົມດູນໃນລະບົບນິເວດຄືເປົໍ້າໝາຍຂອງການຈັດການ 

3. ພືົ້ນຖານສ າລັບການຈັດການສັດຕູພືດ 

ຜູປ້ະຕິບັດການຈັດການສັດຕູພືດຕ້ອງເຂົໍ້າໃຈຄວາມສ າພັນລະຫ່ວາງພືດ ແລະ ປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມທາງທ າມະ
ຊາດຈະນ າວິທີການອືີ່ນໆມາໃຊ້ຮ່ວມກັບປັດໄຈທາງທ າມະຊາດແບບໃດ ກ່ອນດ າເນີນການຈັດການສັດຕູພືດຈິີ່ງຕ້ອງມີ

ຄວາມເຂົໍ້າໃຈພືໍ້ນຖານໃນເລືີ່ອງຕ່າງໆດັີ່ງນີໍ້:  
• ລະບົບນິເວດວິທະຍາ 
• ການຄວບຄຸມໂດຍທ າມະຊາດ 

• ປັດໄຈທາງທ າມະຊາດ 

• ການຈັດການສັດຕູພືດ 

- ວີທີການຈັດການສັດຕພູືດ 

- ຍຸດທະວິທີສ າລັບການຈັດການສັດຕພູືດ 

4. ລະບົບນິເວດວທິະຍາ 

     ລະບົບນິເວດວິທະຍາແມ່ນຮູບແບບຂອງຄວາມສ າພັນລະຫ່ວາງສິີ່ງມີຊິວິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນທາງທີີ່ຢືນ
ຍົງ (Odum 1971) 
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      ສິີ່ງມີຊິວິດຕ່າງໆທີີ່ອາໄສຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ ໄດ້ຖືກຈ າແນກອອກເປັນກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆຕາມລັກສະນະນິໄສ 
ແລະ ພ ດຕກິ າການກິນ ແລະ ການດູດກິນຄື: 

- ພືດ ຫືຼ ຜູຜ້ະລິດຂັໍ້ນຕົໍ້ນ 

- ສັດກິນພືດ ຫືຼ ຜູ້ບ ລໂິພກຂັໍ້ນຕົໍ້ນ 

- ສັດກິນສັດ ຫືຼ ຜູ້ບ ລໂິພກຂັໍ້ນສອງ 
- ຈຸລິນຊີ ຫືຼ ຜູ້ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫຼາຍເນົີ່າເປືີ່ອຍ 

- ສັດທີີ່ກິນຂອງເນົີ່າເປືີ່ອຍ 

     ກຸ່ມຂອງປະຊາກອນຂອງສິີ່ງທີີ່ມີຊິວິດຕ່າງໆເຫົຼີ່ານີໍ້ ຈະມັກບ ລິໂພກກັນເປັນລູ້ນໃນລະບົບຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານໂດຍ
ມີຈຸລິນຊີເປັນໂຕຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດ ແລະ ສັດທີີ່ຕາຍແລ້ວໃຫ້ເປັນອິນຊີວັດຖຸທີີ່ຢູ່ໃນດິນເຊິີ່ງພືດຈະນ າໄປໃຊ້ໃນການຈະ
ເລນີເຕີບໂຕຕ ີ່ໄປ. 
     ນອກຈາກສິີ່ງມີຊິວິດຈະຄວບຄຸມປະລິມານກັນເອງແລ້ວຍັງມີປັດໄຈທາງທ າມະຊາດທີີ່ບ ີ່ມີຊິວິດຄ່ອຍຊ່ວຍຄວບ
ຄຸມອີກດ້ວຍ ຫືຼ ສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດູນທາງທ າມະຊາດທີີ່ເຮັດໃຫ້ສິີ່ງທີີ່
ມີຊິວິດຕ່າງໆຢູໃ່ນລະດັບສົດດູນ (Doutt ແລະ DeBach, 1964). 
 ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແມ່ນຂັໍ້ນຕອນການກິນອາຫານຂອງສິີ່ງມີຊິວິດທີີ່ມີຕ ີ່ເນືີ່ອງກັນລະຫ່ວາງກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆທີີ່ມີ
ຄວາມສ າພັນກັນລະຫ່ວາງການບ ລໂິພກ ແລະ ການຖືກບ ລໂິພກດັີ່ງຮູບພາບ 
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ພືດ

ຈ ລິນຊີ

ງູກິນນົກນົກກິນບົົ້ງ

ບົົ້ງກິນພືດ

 
    

 

 

 

 

 

1. ວິທີການສ າສັບການຈັດການສັດຕູພືດ 

 

ການຕິດຕາມສະຖານະການຂອງສັດຕູພືດ, ແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ພືດ 

• ສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນປັດໄຈທາງຊິວະພາບທີີ່ມີຄວາມສ າພັນກັນໃນລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ໂດຍການບ ລິໂພກຕ ີ່ກັນເປັນລຸ້ນດັີ່ງນັໍ້ນການປ່ຽນແປງປະຊາກອນຂອງແຕ່ລະປັດໄຈຈະ
ຂືໍ້ນຢູກ່ັບປະລິມານອາຫານຂອງມັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເຊັີ່ນ: 

• ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ: ພືດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດເພີໍ້ມ ຫືຼ ຫຼຸດປະລິມານຢ່າງ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບສົມດູນ 

• ສະພາບແວດລ້ອມບ ີ່ປົກກະຕິ: ອາກາດແຫ້ງແລ້ງພືດບ ີ່ສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີ, ສັດຕພູືດເພີໍ້ມປະ
ລິມານສູງຂືໍ້ນແຕ່ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດບ ີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເພີໍ້ມ ຫືຼ ຫຼຸດປະລິມານ
ຂອງທັງສາມປັດໄຈບ ີ່ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຂາດຄວາມສົມດູນ ສັດຕພູືດຈ ີ່ງເກີດການລະບາດ ແລະ ພືດໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

   ດັີ່ງນັໍ້ນ, ຊາວສວນຈິີ່ງຕ້ອງຕິດຕາມສະຖານະການຂອງສັດຕູພືດ, ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ພືດ
ຢ່າງສະໝ ີ່ າສະເໝີ ເພືີ່ອນ າຂ ໍ້ມູນມາໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈຫາວິທີການທີີ່ເໝາະສົມໄປຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃຫ້
ຖືກຕ້ອງກັບໂອກາດ ແລະ ສະຖານະການ. 
 

ຈະຕິດຕາມສະຖານະການສັດຕູພືດ, ແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ພືດ ໄດຸ້ແບບໃດ? 

• ສ າຫຼວດ, ນັບຈ ານວນສັດຕູພືດ, ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ່ວນຂອງພືດທີີ່ຖືກທ າລາຍ ຢ່າງສະ
ໝ ີ່າສະເໝີ 

• ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 

• ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການຄວບຄຸມສັດຕພູືດ 

• ວິເຄາະສະຖານະການຂອງສັດຕພູືດ 
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ການຄວບຄ ມແບບທ າມະຊາດ 

ການຄວບຄຸມແບບທ າມະຊາດຄື: ການຮັກສາຈ ານວນປະຊາກອນສິີ່ງມີຊິວິດຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ລະດັບສົມດູນ 
ໂດຍອາໄສການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ທາງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ມີທັງສິີ່ງທີີ່ມີຊິວິດ ແລະ ບ ີ່ມີຊິວິດ 
(Doutt ແລະ De bech 1964) 
   ກ. ປັດໄຈທ າມະຊາດທີົ່ຄວບຄ ມສັດຕູພືດ 

• ປັດໄຈທາງຊີວະພາບ 

- ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ (ແມງກິນແມງ, ແຕນບຽນ ແລະ ພະຍາດ) 
- ພືດທົນທານ 

• ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ 

- ສະພາບອາກາດ (ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ນ ໍ້າຝົນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ໍ້າຖ້ວມ) 
- ສະພາບອາກາດ (ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ ໍ້າທະເລ, ສະພາບດິນ, ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ 
ແລະ ສິີ່ງກີດຂວາງ) 

2. ການຄວບຄ ມແບບຊີວະວິທະຍາ 

   ການກະທ າຂອງແມງກິນແມງ, ແຕນບຽນ ແລະ ພະຍາດ ທີີ່ເປັນແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງສັດຕູພືດ
ຊະນິດໃດໜ ີ່ງ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນສັດຕູພືດນັໍ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ ີ່າໂດຍສະເລ່ຍ ເພືີ່ອ
ປຽບທຽບກັບຊ່ວງເວລາທີີ່ບ ີ່ມີແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດເຫົຼີ່ານີໍ້ (Debach,1974) 

   ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທະຍາ ເປັນປະກົດການທາງທ າມະຊາດທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄວບຄຸມ
ປະລິມານສັດຕພູືດ ໂດຍສິີ່ງທີີ່ມີຊິວິດທີີ່ເປັນແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງສັດຕພູືດນັໍ້ນ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບຊີວະວິທະຍາສາມາດເຮັດໄດ້ 3 ແບບຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງການນ າໄປໃຊ້ຄື: 

- ການຄວບຄຸມສັດຕຸພືດ ແບບຊີວະວິທະຍາ ແບບທ າມະຊາດ 
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- ການຄວບຄຸມສັດຕພູືດ ແບບຊິວີະວິທະຍາ ແບບຂະຫຍາຍປະຊາກອນ 

- ການຄວບຄຸມສັດຕພູືດ ແບບຊິວະວິທະຍາ ດັໍ້ງເດີມ 

 

ການຄວບຄ ມສັດຕູພືດແບບຊິວະວິທະຍາແບບທ າມະຊາດ 

 

 

ແຕນບຽນໄຂ່ Trichogramma 

 

• ແມງເຕົີ່າທອງກິນເພ້ຍອອ່ນ 

• ແມງມູມກິນສັດຕູພືດຕ່າງໆ 

• ນົກກິນບົໍ້ງ 
• ເຊືໍ້ອຣາບິວເວີເຣຍທ າລາຍບົໍ້ງແຕນບຽນ, ແມງກິນແມງ, ເຊືໍ້ອທີີ່ເປັນປະໂຫຍດເຫົຼີ່ານີໍ້ ຊ່ວຍຫຼຸດຈ ານວນ
ປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດ 

• ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດເປັນມິດກັບຊາວກະສິກອນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ອານຸລັກໄວ້ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງສູງ
ສຸດໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 

 

ການຄວບຄ ມສັດຕູພືດໂດຍໃຊຸ້ວິທີແບບຂະຫຍາຍເປັນຈ ານວນປະຊາກອນ 

  ແມ່ນການນ າເອົາແຕນບຽນ, ແມງກິນແມງ ແລະ ເຊືໍ້ອເປັນປະໂຫຍດ ມາລ້ຽງຂະຫຍາຍ ແລະ ປ່ອຍ 
ເພືີ່ອໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 

•  ແມງໄມ້ທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດທີີ່ມີຢູ່ໃນທ າມະຊາດ ສາມາດນ າມາລ້ຽງຂະຫຍາຍເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້
ຈ ານວນຫຼາຍແລ້ວນ າເອົາໄປປ່ອຍໃນເວລາທີີ່ມີສັດຕູພືດໃນປະລິມານເພີໍ້ມຂືໍ້ນ ເພືີ່ອຊ່ວຍຫຼຸດປະຊາກອນຂອງ
ສັດຕູພືດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ຕ ີ່າ 

 

 

 

 

 

https://www.greenbestproduct.com/images/content/original-1529338222615.jpg
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 ຕົວຢ່າງ: 
• ການໃຊ້ແມງແຄງພິຄາດຄວບຄຸມບົໍ້ງສັດຕູພືດ 

• ການໃຊ້ເຊືໍ້ອຣາໄທໂຄເດມີາ ຄວບຄຸມເຊືໍ້ອຣາໄຟສທອບທ ຣາ (Phytophthora) 
   ການເພີີ່ມປະລິມານແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດດ້ວຍການປ່ອຍຈະຊ່ວຍສ້າງປະສິດທິພາບ
ຂອງການຄວບຄຸມສັດຕູພືດດ້ວຍຊີວະວິທະຍາ ແມ່ນການເກີດຂືໍ້ນເອງດ້ວຍທ າມະຊາດສ້າງຂືໍ້ນມາເພືີ່ອສາມາດ
ຫຼຸດປະລິມານປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ ີ່າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. 

ການຄວບຄ ມສັດຕູພືດດ້ວຍຊີວະວິທະຍາແບບດັົ້ງເດີມ 

  ຄືການນ າເອົາແມງໄມ້ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກປະເທດທີີ່ເປັນຕົໍ້ນກ າເນີດໄປໃຊ້ເພືີ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃນ
ອີກປະເທດໜ ີ່ງທີີ່ມີສັດຕູພືດຈາກຖິີ່ນກ າເນີດເກົີ່າທີີ່ລະບາດຢູ່. 

• ການອານຸລັກແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນຂັໍ້ນຕອນການປະຕິບັດທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດຂອງການຄວບຄຸມ
ສັດຕູພືດແບບຊີວະວິທະຍາ 

• ການອານຸລັກແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ທີີ່ຖືກວິທີຈະຊ່ວຍເພີີ່ມປະລິມານແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ 
ເພີີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດຕາມທ າມະຊາດ 

• ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດເປັນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຂອງຊາວກະສິກອນ ທີີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມສັດຕູ
ພືດຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຍືນຍົງ 

 

 

 

 

 

 

 

ລຽ້ງຂະຫຍາຍແຕນບຽນໄຂ່ Trichogramma 
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  ການອານ ລັກແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດໄດຸ້ແບບໃດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ວິທີອານ ລັກແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດ 

• ເກັບຮັກສາພືດ ຫືຼ ຫຍ້າທີີ່ມີເກສອນດອກໄມ້ ແລະ ມີນ ໍ້າຫວານໄວ້ເປັນຈຸດໃນບ ລິເວນສວນ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານຂອງໂຕແກ່ແມງກິນແມງ, ແຕນບຽນເຊັີ່ນ: ດອກຕາເວັນ, ດອກດາວເຮືອງ, 
ຫຍ້າສາບເສືອ, ຫຍ້າງສາບແຮ້ງ, ຫຍ້າສາມລ່ຽມ, ຫຍ້າດອກຂາວ, ຫຍ້ານ ໍ້ານົມພະລືສີ, ຫຍ້າຕີນ
ກັບແກ້, ຫຍ້າຕີນກາ, ຫຍ້າລະອອງ. 

• ເພີີ່ມຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ກັບແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຍາມແລ້ງ ດ້ວຍການສີດນ ໍ້າໃນບ ລິເວນສວນເພືີ່ອ
ໃຫ້ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດສາມາດດ າລົງຊິວິດຢູ່ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 

• ສ້າງບ້ານຂະໜາດນ້ອຍໄວ້ເທິງຕົໍ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູອ່າໄສ ຫືຼ ບ່ອນລີໍ້ຊ່ອນໃຫ້ກັບແມງກິນແມງ 
• ຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດດ້ວຍການໃຊ້ວິທີທີີ່ປອດໄພຕ ີ່ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຄື: 

- ວິທີແບບ ຊີວະວິທະຍາ 

ດອກຕາເວັນ (Sunflower) ດອກດາວເຮື ອງ (Marigold) 

ດອກຫຍ້າສາບເສື ອ ດອກຫຍ້າດອກຂາວ 
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- ວິທີແບບ ເຂດຕະກ າ 
- ວິທີກົນ 

- ວິທີທາງກາຍຍະພາບ 

- ຢາສະໝູນໄພ 

• ເມືີ່ອຮອດເວລາຈ າເປັນ ຈ າເປັນໃຊ້ຢາເຄມີຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃຫ້ໃຊ້ດ້ວຍວິທີການທີີ່ຖືກຕ້ອງດັີ່ງນີໍ້: 
- ໃຊ້ຢາເຄມີຊະນິດທີີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕ ີ່ຊະນິດສັດຕູພືດ 

- ເລືອກຢາເຄມີຊະນິດທີີ່ມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍຕ ີ່ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ 

- ໃຊ້ສະເພາະບ ລິເວນທີີ່ມີປະລິມານສັດຕູພືດທີີ່ມີລະດັບເສດຖະກິດເທົີ່ານັໍ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຈະເພີໍ້ມປະລິມານສູງຂືໍ້ນຕາມທ າມະຊາດ 
- ເພີໍ້ມປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດປະຊາກອນຂອງສັດຕູທ າມະຊາດ 
- ຫຼຸດຕົໍ້ນທ ນການຜະລິດ 

 
 

 

 

ແມງແຄງເພັດສະຄາດໃຊ້ປາກເຈາະດູດນ ໍ້າລ້ຽງຈາກໂຕບົໍ້ງ 

ເກັບລ້ຽງໂຕແກ່ຂອງແມງຊ້າງປີກໃສ 
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ວິທີການຜະລິດຂະຫຍາຍແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດໃຫຸ້ໄດຸ້ປະລິມານຫ າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງໃນ
ການນ າໄປໃຊຸ້ຄື: 

1. ຄັດເລືອກພ ີ່ພັນ, ແມ່ພັນທີີ່ສົມບູນແຂງແຮງ ຫືຼ ເຊືໍ້ອທີີ່ມີຄວາມບ ລິສຸດ ແລະ ແຂງແຮງ 
2. ໃຊ້ອາຫານທຽມໃນການລ້ຽງ ຈະຊ່ວຍໃນການລ້ຽງໃຫ້ໄດ້ປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ປະຢັດ
ເວລາ, ແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດບາງຊະນິດແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງໃນການ
ທ າລາຍສັດຕູພືດສູງບ ີ່ສາມາດໃຊ້ອາຫານທຽມລ້ຽງ) 
3. ປ່ຽນພ ີ່ - ແມ່ພັນ ຂອງແມງກິນແມງ, ແຕນບຽນ ຫືຼ ເຊືໍ້ອຈຸລິນຊີບ ລິສດຸທີີ່ລ້ຽງໄປແລ້ວຫຼາຍລຸ້ນ 
4. ລ້ຽງໃນຫ້ອງລ້ຽງທີີ່ມີອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເໝາະສົມກັບການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດແຕ່ລະຊະນິດ 

5. ຮັກສາຄວາມສະອາດອຸປະກອນການລ້ຽງ, ຫ້ອງລ້ຽງ ແລະ ກົງລ້ຽງ 
6. ປ້ອງກັນການເຂົໍ້າມາປະປົນຂອງສິີ່ງທີີ່ມີຊະນິດອືີ່ນໆ 

7. ຜູລ້້ຽງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເບິີ່ງແຍງຢ່າງສະໝ ີ່າສະເໝີ 

 

ການເພີົ່ມປະລິມານແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດ 

ການນ າເອົາແມງກິນແມງ ຫືຼ ແຕນບຽນທີີ່ໄດ້ຈາກການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປປ່ອຍເພືີ່ອເພີີ່ມ
ປະລິມານຂອງແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຊະນິດຈາກທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫືຼ ບ ີ່ມີຢູ່ໃນທ າມະຊາດໃຫ້ຫຼາຍຂືໍ້ນ 

 

 

 

 
 

ວິທີການເພີົ່ມປະລິມານແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດ 

• ນ າເອົາແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຊະນິດທີີ່ຕ້ອງການເອົາໄປໃຊ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດທີີ່ໄດ້ຈາກການຜະລິດ
ຂະຫຍາຍໄປປ່ອຍໃນສວນ 

• ອັດຕາການປ່ອຍຂືໍ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການກິນເຍືີ່ອ ຫືຼ ການເຂົໍ້າທ າລາຍທີີ່ອາໃສຂອງແມງໄມ້
ເປັນປະໂຫຍດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງສັດຕູພືດໃນເວລານັໍ້ນ 

ການນ າເອົາແມງແຄງພິຄາດໄປໃຊ້ຄວບຄຸມແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 
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• ປັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເໝາະກັບການດ າລົງຊິວິດຂອງແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຫັຼງຈາກປ່ອຍ 

• ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ການເພີີ່ມປະລິມານຂອງແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຫັຼງການປ່ອຍ 
 
 
 

ການໃຊຸ້ແຕນບຽນໄຂູ່ Trichogramma spp. ໃນການຄວບຄ ມໄຂູ່ຂອງແມງໄມຸ້ທີົ່ເປັນສັດຕູພືດ           
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 

ແມງໄມຸ້ສດັຕູພືດ ຊະນິດຂອງແຕນບຽນ 
ອັດຕາການປູ່ອຍ 

ໂຕ/ໄລູ່ 
ຈ ານວນຄັົ້ງ/ລະດ ູ

ໄຂ່ດ້ວງກ ອ້ອຍ T. japonicum 20,000 – 30,000 6 - 10 

 
T. confusm   

 
T. dendrolimi   

    

ໄຂ່ດ້ວງກ ເຂົໍ້າ T. japonicum 20,000 – 30,000 4 – 8  
    

ໄຂ່ບົໍ້ງເຈາະຝ້າຍ T. confusum 20,000 – 30,000 6 – 8  

 
T. dendrolini   

 
T. pretiosum   

 
T. chilonis   

    

ໄຂ່ບົໍ້ງແກ້ວ ຕະກຸນໝາກກ້ຽງ T. confusum 20,000 – 30,000 4 - 8 
ແລະ ໄຂ່ບົໍ້ງຄບື T. dendrolimi   
    

ໄຂ່ບົໍ້ງໃຍຜັກ T. confusum 40,000 – 60,000 6 – 10 

 
Trichogammatoidae   

 
bactreae   

    

ໄຂ່ບົໍ້ງດ້ວງກ  ສາລີ T. confusum 20,000  30,000 6 - 10 
 T. chilonis   
    

ໄຂ່ບົໍ້ງຄືບ ກະລ າປີ T. confusum 20,000 – 30,000 4 - 6 

 
T. dendrolimi   
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ໄຂ່ບົໍ້ ງຝູງ ຜັກ ແລະ ໄຂ່ບົໍ້ງຝູງ
ຫອມບົວ 

T. japonicum 40,000 – 60,000 4 - 8 
 

   
 
 

   

  

❖ ການປະເມີນຜນົ 

 ເປັນການວັດຜົນການເຮັດວຽກຂອງສັດຕູທ າມະຊາດ ໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ
ທ າມະຊາດ ແລະ ຈາກການເພີີ່ມປະລິມານ 

❖ ວິທີການປະເມີນຜົນ 

• ສ າຫຼວດກວດນັບປະລິມານຂອງສັດຕູທ າມະຊາດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ພືດທີີ່ຖືກທ າລາຍຢ່າງ
ສະໝ ີ່າສະເໝີ ໂດຍການສຸ່ມສ າຫຼວດໃນສວນທີີ່ປ່ອຍສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ ສວນປຽບທຽບທີີ່
ບ ີ່ປ່ອຍ 

• ເກັບສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຜົນ 

• ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູທ າມະຊາດໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 

• ປຽບທຽບຜົນລະຫວ່າງສວນທີີ່ປ່ອຍສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ ສວນປຽບທຽບທີີ່ບ ີ່ປ່ອຍ 

ຈະປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງແມງໄມຸ້ເປັນປະໂຫຍດໄດຸ້ແບບໃດ? 

• ກວດນັບປະລິມານຂອງແມງກິນແມງ, ແຕນບຽນ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ຍັງມີຊິວິດໃນຈຸດສ າຫຼວດ 

• ແມງກິນແມງ: ກວດນັບປະລມິານແມງກິນແມງ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ຍັງມີຊິວິດທີີ່ເຫືຼອຢູ່ 

• ແຕນບຽນ: ກວດນັບປະລິມານສັດຕູພືດທິີ່ຖືກບຽນແລ້ວ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ຍັງບ ີ່ຖືກບຽນ 

• ເຊືໍ້ອພະຍາດ: ກວດນັບປະລິມານຂອງສັດຕູພືດທີີ່ຖືກທ າລາຍແລ້ວ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ຍັງບ ີ່ຖືກທ າ
ລາຍ 

• ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນແຕ່ລະອາທິດຫັຼງການສ າຫຼວດກວດນັບເພືີ່ອຈະມາປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູ
ທ າມະຊາດໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ (ສັດຕູພືດທີີ່ມີຊິວິດ ຫືຼ ບ ີ່ຖືກທ າລາຍຈະຫຼຸດລົງ). 

❖   ປະໂຫຍດຂອງການປະເມີນຜົນ 

ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈ າເປັນ ເພືີ່ອຈະນ າມາຮັບໃຊ້ສ າລັບການປັບປຸງການຄວບ
ຄຸມສັດຕູພືດ ໂດຍຊີວະວິທະຍາ ໃນສວນຕົນເອງໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງຂືໍ້ນໄດ້ແກ່: 

- ຊະນິດ, ປະລິມານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູທ າມະຊາດທີີ່ມີໃນທ າມະຊາດ 

- ສັດຕູທ າມະຊາດຊະນິດໃດທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງປ່ອຍເພີີ່ມ 

- ຊ່ວງເວລາ ແລະ ອັດຕາການປ່ອຍທີີ່ເໝາະສົມ 

- ຄວາມສາມາດໃນການດ າລົງຊວິິດ ແລະ ການເພີີ່ມປະລິມານຫັຼງການປ່ອຍໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມໃໝ່ 

- ປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູທ າມະຊາດໃນການຫຼຸດປະລິມານຂອງສັດຕູພືດຫັຼງການປ່ອຍ 

ການຄວບຄ ມໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
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   ການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມບ ີ່ເໝາະສົມ ສ າລັບການດ າລົງຊີວິດຂອງສັດຕູພືດໄດ້ແກ່: 

 

 

 

 

 

 

- ການກຽມດິນ ໄຖດິນຕາກແດດ 

- ເກັບທ າລາຍເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພືດອາຫານຂອງສັດຕູພືດ 

- ເກັບສ່ວນພືດທີີ່ຖືກທ າລາຍໄປເຜົາໄຟຖິໍ້ມ 

- ປູກພືດສະຫັຼບ ຫືຼ ປູກພືດໝູນວຽນ 

- ຕັດວັດຊະພືດ ແລະ ເກັບວັດຊະພືດທີີ່ມີດອກ, ມີເກສອນ ແລະ ມີນ ໍ້າຫວານ ສ າຫຼັບ
ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານຂອງ ແມງກິນແມງ ແລະ ແຕນບຽນ ໄວ້ເປັນຈຸດໆ 

 

3. ການຄວບຄ ມ ແບບວິທີກົນ 

 

ເປັນການຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດ ໂດຍການໃຊ້ແຮງງານຄົນ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ  
 

 

 

 

 

 

 

- ການໃຊ້ມືຈັບ ຫືຼ ເກັບທ າລາຍເຊັີ່ນ: ບົໍ້ງ, ກຸ່ມໄຂ່, ໃບທີີ່ເປັນພະຍາດ 

- ການໃຊ້ກັບດັກກາວໜຽວສີເຫືຼອງ 
- ການໃຊ້ເຄືີ່ອງມືດູດຈັບແມງໄມ້ 
- ການໃຊ້ສິີ່ງກີດຂວາງເຊັີ່ນ: ການຫ ີ່ໝາກ, ການໃຊ້ຜ້າມຸ້ງປົກຄຸມໜານ ຫືຼ ຕົໍ້ນ 

ການໄຖຄັໍ້ງທີ 1 ການໄຖຄັໍ້ງທີ 2 
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ການຄວບຄ ມ ແບບກາຍຍະພາບ 

ເປັນການຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດ ໂດຍການໃຊ້ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ 
 

 

 

 

 

- ແສງໄຟລ ໍ້ ຫືຼ ແສງໄຟຄວບຄຸມແມງໄມ້ອາດເປັນຫຼອດສີຟ້າ ຂະໜາດ 20 ວັດ ສູງຈາກພືໍ້ນ 1,5 ແມັດ, 
ຈ ານວນ 2 ກັບດັກ/ໄລ່. 

- ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມກັບແມງໄມ້ປະເພດປາກດູດບາງຊະນິດ ເຊິີ່ງລະບາດໃນຊ່ວງແລ້ງ ເພາະການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມ 
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະບາດໄດ້. 

 

ການຄວບຄ ມ ແບບໃຊຸ້ສະໝູນໄພ 

ເປັນການຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດ ໂດຍການສະກັດຈາກພືດ ທີີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນສານໄລ່, ເປັນສານຢັບຢັໍ້ງ
ການກິນອາຫານ, ຢັບຢັໍ້ງການລອກຄາບ ແລະ ສານຂ້າແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 

 

 

 

 

 

 

 

ການໃຊ້ກັບດັກແສງໄຟໃນສວນປູກພືດ 
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ຂົມກະເດົາ 
 

-  ການໃຊ້ສານສະກັດຈາກຂມົກະເດົາ ເພືີ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 
 

ວິທີການກຽມສານສະກດັຈາກຂົມກະເດົາ 

- ນ າໝາກຂົມກະເດົາສຸກມາແຍກເປືອກ ແລະ ແກ່ນ 
- ນ າເອົາແກ່ນທີີ່ແຍກເປືອກອອກ ຕາກໃນຮົີ່ມທີີ່ມີລົມລ່ວງ 
- ນ າເອົາແກ່ນຂົມກະເດົາທີີ່ແຫ້ງໄປບົດໃຫ້ລະອຽດ ອັດຕາ 1 ກິໂລ ຕ ີ່ ນ ໍ້າ 20 ລິດ, ປະໄວ້ 24 
ຊົີ່ວໂມງ ຫັຼງຈາກນັໍ້ນ,  ຕອງເອົາແຕ່ນ ໍ້າ.  

 

 ວິທີການໃຊຸ້ສານສະກັດຈາກຂົມກະເດົາຄວບຄ ມແມງໄມຸ້ສັດຕູພືດ 

- ນ າເອົານ ໍ້າສະກັດຈາກຂົມກະເດົາທີີ່ສະກັດໄດ້ມາ ປະສົມກັບສານຈັບໃບ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ມລ ຕ ີ່ 
ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

- ສີດພົີ່ນໃນສວນເມືີ່ອກວດພົບໂຕແກ່ ຫືຼ ກຸ່ມໄຂ່ຂອງບົໍ້ງສັດຕູສາລີ 
- ຄວນສີດພົີ່ນເວລາອາກາດເຢັນ ແສງແດດອ່ອນຈ ີ່ງໄດ້ຜົນດີ. 
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-  

4. ການຄວບຄ ມດ້ວຍຢາເຄມປີາບສັດຕູພືດ 

   

ເປັນການຫຼຸດປະລິມານສັດຕູພືດ ໂດຍການໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດໄດ້ແກ່: 
- ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 
- ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ພະຍາດພືດ 

- ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດວັດຊະພືດ 

ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ຜູ້ນ າໃຊ້, ຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ດັີ່ງນັໍ້ນ, ຊາວ
ກະສິກອນ ຫືຼ ຜູ້ນ າໃຊ້ຕ້ອງມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ, ວິທີການນ າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຄ າ
ແນະນ າຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ  

 

 

 

 

 

 

 

ການສີດພົີ່ນຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດຂ້າແມງໄມ້ 
 

ການນ າໃຊຸ້ຢາເຄມີປາບສດັຕູພືດ ໃນການຄວບຄ ມສດັຕູພືດ 

- ເລືອກຢາເຄມີທີີ່ອອກລິດສະເພາະເຈາະຈົງກັບສັດຕູພືດ ແລະ ມີອັນຕະລາຍຕ ີ່າຕ ີ່ສັດຕູທ າມະ
ຊາດ 

- ໃຊ້ສີດພົີ່ນສະເພາະຈຸດທີີ່ມີການລະບາດ 

- ຕ້ອງມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃນເລືີ່ອງເຕັກນິກການສີດພົີ່ນ 

- ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງໃນຂະນະສີດພົີ່ນຢາເຄມີ 
ຫ ັກການສດີພົົ່ນຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ເພືົ່ອກ າຈັດສດັຕູພືດ 

- ໄລຍະ ຫືຼ ຈັີ່ງຫວະ ໃນການສີດພົີ່ນ ຕ້ອງຕົງເວລາຄືໄລຍະທີີ່ສັດຕູພືດອ່ອນແອທີີ່ສຸດ 

- ສີດຖືກເປົໍ້າໝາຍທີີ່ຕ້ອງການ ຄືສິດໃຫ້ຖືກຈຸດທີີ່ສັດຕູພືດອາໃສຢູ່ 
- ສີດໃນປະລິມານທີີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຕາມຊະນິດຂອງຢາເຄມີເຊັີ່ນ: ປະເພດ ຖ ກໂຕຕາຍ, ກິນ
ຕາຍ ແລະ ປະເພດດູດຊ ມ 

- ໃຫ້ລະອອງຢາເຄມີກະຈາຍປົກຄຸມເປົໍ້າໝາຍທົີ່ວເຖິງ 
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ຫ ັກການປະຕິບັດໃນການນ າໃຊຸ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ໃນການປຸ້ອງກນັ ແລະ ກ າຈັດສັດຕູພືດໃຫຸ້ປອດໄພ 

1. ໃຊ້ຢາເຄມີເມືີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນ 

2. ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າຂອງສະຫຼາກຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ 

3. ຜູ້ສີດພົີ່ນຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ 
4. ກວດກາເບິີ່ງເຄືີ່ອງສີດພົີ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ບ ີ່ມີການຮົີ່ວໄຫຼ 
5. ກ່ອນສີດພົີ່ນຢາເຄມປີາບສັດຕພູືດຕ້ອງສັງເກດເບິີ່ງທິດທາງລົມ ແລະ ເລີີ່ມສີດຢູ່ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນລົມ 

6. ກຽມນ ໍ້າສະອາດ, ສະບູ່, ຜ້າເຊັດໜ້າໄປນ າສ າຫັຼບໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ 

7. ຫ້າມສູບຢາ, ດືີ່ມນ ໍ້າ ຫືຼ ຮັບປະທານອາຫານເວລາສີດພົີ່ນຢາກເຄມີ 
8. ຫັຼງສີດພົີ່ນຢາເຄມີກ າຈັດສັດຕູພືດຕ້ອງລ້າງເຄືີ່ອງມື, ອາບນ ໍ້າ ແລະ ປ່ຽນເຄືີ່ອງນຸ່ງໃໝ່ 

9. ພາຊະນະບັນຈຢຸາເຄມີທຸກຊະນິດຫັຼງໃຊ້ໝົດແລ້ວ ໃຫ້ນ າໄປຝັງດິນ 

10. ມີປ້າຍເຕືອນບ ີ່ໃຫ້ເຂົໍ້າສວນທີີ່ມີການສີດພົີ່ນຢາເຄມີປາບສັດຕພູືດ 

11. ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຫັຼງການສີດພົີ່ນຢາເຄມປີາບສັດຕູພືດຕາມຈ ານວນວັນທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນສະຫຼາກ 

12. ຖ້າໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາເຄມີ ໃຫ້ຟ້າວຮີບນ າສົີ່ງຄົນເຈັບໄປໂຮງໝ ໃຫ້ໄວທີີ່ສຸດ ພ້ອມທັງນ າກ່ອງຢາເຄມີໄປພ້ອມ 
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5. ວິທີການສີດພົົ່ນຢາເຄມປີຸ້ອງກັນສັດຕູພືດ 

1. ການພົີ່ນຢາເຄມີແບບປະສົມນ ໍ້າຫຼາຍ ຄືການສີດພົີ່ນຢາເຄມີແບບໃຊ້ນ ໍ້າຫຼາຍກວ່າ 64 ໄລ່/ລິດ 

2. ການພົີ່ນຢາເຄມີແບບປະສົມນ ໍ້າໜ້ອຍ ຄືການສີດພົີ່ນແບບໃຊ້ນ ໍ້າ 1 - 46 ລິດ/ໄລ່ 
3. ການສີດພົີ່ນແບບນ ໍ້າຢາເຂັໍ້ມຂຸ້ນ ຄືການສີດພົີ່ນແບບໃຊ້ນ ໍ້າຢາລ້ວນໆ ບ ີ່ປະສົມຫຍັງເລີຍ ເຄືີ່ອງສີດພົີ່ນ

ເປັນເຄືີ່ອງສີດພົີ່ນສະເພາະທີີ່ມີຫົວສີດພິເສດ ເຊິີ່ງລະອອງຂອງຢາເຄມີຕ້ອງນ້ອຍທີີ່ສຸດ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ຍ່າງສີດພົີ່ນຢາເຄມີໂດຍຍົກຫົວສີດຂ້າມແຖວທີີ່ຕິດຜູ້ສີດພົີ່ນ ແລະ ສີດຢູ່ທາງຫົວລົມ 

ເລີີ່ມສີດພົີ່ນຈາກທາງຫົວລົມແລ້ວປັບຫົວສີດໄປທາງຫົວລົມທຸກຄັໍ້ງ 

ພືດທີີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ(ຂວາມື)ການສີດພົີ່ນຄວນແກວ່ງຫົວສີດໄປມາ ແລະ ເມືີ່ອພືດມີຂະໜາດໃຫຍ່(ຊ້າຍມື) ການສີດພົີ່ນໃຫ້
ແກວ່ງຫົວສີດເປັນວົງກົມ 

ລົມ 
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ໄຖດ້ວຍໃບໄຖ 3 ໄຖ 

II. ການປູກສາລ ີ

1. ລະດູປູກ: 
• ປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຖ້າມີແຫຼີ່ງນ ໍ້າພຽງພ ສ າລັບໃຊ້ເມືີ່ອຈ າເປັນ 

• ຊ່ວງລະດູປູກທີີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຄືຕົໍ້ນລະດູຝົນລະຫວ່າງເດືອນພ ດສະພາ ຫາ ກ ລະກົດ 

2. ການກຽມດິນ: 
ປູກພືົ້ນທີົ່ຮາບພຽງ: ໄຖດິນ ຄັໍ້ງທີ 1 ໃຊ້ໃບໄຖ 3 ຈານ ໄຖເລິກ 20 - 

30 ຊມຕາກດິນ 7 - 10 ວັນ, ພວນດິນດ້ວຍໃບໄຖ 7 ຈານ 1 ຄັໍ້ງ ແລ້ວຍົກຮ່ອງ
ປູກສູງ 25 - 30 ຊມ, ຖ້າປູກເປັນແຖວດຽວ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງຂອງຮ່ອງ 78 ຊມ, 
ຖ້າປູກເປັນແຖວຄູ່ ໃຫ້ມີໄລຍະລະຫວ່າງຮ່ອງ 120 ຊມ 

ການປູກຮ່ອງ: ການປູກໃສ່ຮ່ອງ ກ້ວາງ 4,5 ມ ຄວາມຍາວຂອງພືໍ້ນທີີ່ ໂດຍ
ໃຊ້ຈົກ ຫືຼ ລົດໄຖນ້ອຍ ເປີດໜ້າດິນເລິກ 15 - 20 ຊມ, ຕາກດິນ 7 - 10 ວັນ 
ພວນດິນດ້ວຍແຮງງານຄົນ 

• ປັບລະດັບດິນໃຫ້ສະໝ ີ່າສະເໝີ ແລ້ວຄາດເກັບເສດຊາກ, ຮາກ, ເຫງົໍ້າ
ແລະ ຫົວ ຂອງວັດຊະພືດຂ້າມປີ ອອກຈາກສວນປູກ 

• ວິໄຈດິນກ່ອນປູກ 

1. ຖ້າດິນມີຄ່າຄວາມເປັນ ກົດ - ດ່າງ ຕ ີ່າກວ່າ 5,5 pH ໃຫ້ຫວ່ານປູນ
ຂາວ ໃນອັດຕາ 100 - 200 ກລ/ໄລ່ ແລ້ວໄຖດິນປົກ 

2. ຖ້າດິນມີອິນຊີວັດຖຸຕ ີ່າກວ່າ 1,5 ກ່ອນໄຖພວນດິນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໝັກ ຫືຼ 
ຝຸ່ນຄອກ ທີີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍດີໃນອັດຕາ 500 - 1000 ກລ/ໄລ່ ຫືຼ ຫວ່ານ
ພືດປັບປຸງດິນເຊັີ່ນ: ຖົີ່ວຂຽວ ໃນອັດຕາ 5 ກລ/ໄລ່ ແລ້ວໄຖປົກໃນໄລຍະ
ເປັນ  ໝາກ ຫືຼ ຫັຼງການເກັບກ່ຽວຂອງພືດປັບປຸງດິນ. 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

ໄຖດ້ວຍໃບໄຖ 7 ຈານ 

 

ຍົກຮ່ອງປູກ 
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3. ວິທີການປູກ 

 ກ່ອນປູກທຸກຄັໍ້ງຕ້ອງປະສົມເມັດພັນດ້ວຍສານປ້ອງກັນກ າຈັດ ພະຍາດຣານ ໍ້າຄ້າງ 
 ປູກໃນພືົ້ນທີົ່ຮາບພຽງ 

• ເມັດພັນທີີ່ມີຄວາມງອກສູງ 85 % ໃຫ້ຢອດ 1 ເມັດ/ຂຸມ ໃຊ້ເມັດພັນ 1 -
1,5 ກລ/ໄລ່, ຖ້າເມັດພັນມີຄວາມງອກຕ ີ່າກວ່າ 85% ຄວນຢອດເມັດ 1-2
ເມັດ/ຂຸມ ໃຊ້ເມັດພັນ 1,5-2 ກລ/ລ 

• ອັດຕາການປູກທີີ່ເໝາະສົມສ າລັບການຜະລິດສາລີຝັກສົດ ປະມານ 8,500 
ໂຕນ ຕ ີ່ ໄລ່ 
• ຖ້າປູກເປັນແຖວດ່ຽວ ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຂຸມລະ 25 ຊມ,ຖ້າປູກເປັນແຖວຄູ່
ໃຫ້ປູກຂ້າງສັນຄູແບບສະຫຼັບຊິກແຊກ ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຂຸມ 25-30 ຊມ 

• ເມືີ່ອສາລີ ອາຍຸປະມານ 24 ວັນ ຖອນແຍກໃຫ້ເຫືຼອຂຸມລະຕົໍ້ນ 

 

 

 

 

 

 
  
  

  
 
 

 

 

 

 

 

ຢອດເມັດພັນດ້ວຍເຄືີ່ອງປູກ 

ປູກເປັນແຖວດ່ຽວ 

ປູກແບບແຖວຄູ່ສະຫຼັບຊິກແຊກ 

ການປູກໃນພືົ້ນທີົ່ຮາບພຽງ 
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ປູກແບບຮ່ອງສວນ 

• ໄຍຍະຫ່າງປູກ  50 x 50 ຊມ ເຮັດຂຸມປູກເລິກ 3 - 5 ຊມ, ຢອດເມັດຈ ານວນ 2 - 3 ເມັດ/ຂຸມ ແລ້ວຖົມດ້ວຍດິນ 

• ເມືີ່ອສາລີ ອາຍຸປະມານ 14 ວັນ ໃຫ້ຖອນແຍກໃຫ້ເຫຼືອ 2 ຕົໍ້ນ/ຂຸມ ຈ ານວນ 6,500 - 8,500 ຕົໍ້ນ/ໄລ່ 
  

ທົດສອບຄວາມງອກຂອງເມັດພັນກ່ອນປູກ ປະສົມເມັດພັນກ່ອນປູກດ້ວຍຢາເຄມີ 
ປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດຣານ ໍ້າຄາ້ງ 
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•  

 

III. ສັດຕູພືດຂອງສາລີ 

 

 ສັດຕູພືດຂອງສາລີ: ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດທ າລາຍ ຫືຼ ບຽດບຽນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງສາລີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ຕ ີ່ຜົນຜະລິດໄດ້ແກ່ແມງໄມ້, ໄຮ, ພະຍາດ ແລະ ວັດຊະພືດແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມ: 

• ຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນ: ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນປະຈ າ 
• ຊະນິດທີີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າມີຄວາມສ າຄັນ: ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນຄັໍ້ງຄາວ 

     

ຊະນິດທີົ່ມີຄວາມສ າຄັນ ຊະນິດທີົ່ມແີນວໂນຸ້ມວ່າມຄີວາມສ າຄັນ 

1. ເພ້ຍອ່ອນສາລ(ີcorn aphids) 1. ບົໍ້ງຝູງສາລີ(Fall armyworm) 
Rhpalosiphum maidis (Fitch) Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) 
2. ເພ້ຍໄຟສາລ(ີcorn thrips) 2. ບົໍ້ງຝູງ(Beet armyworm) 
    Frankliniella williamsi Hood Spodopter exigua Hubner 

3. ດ້ວງກ ສາລີ(corn stem borer) 3. ບົໍ້ງຮ າໃບເຂົໍ້າ(rice leaf folder) 
Ostrinia furnacalis Guenee Cnaphalocrosis medinalis (Guenee) 

4. ບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ(corn carworm) 4. ດ້ວງກ (Stem borer) 
Helicoverpa armigera Hubner Chilo sacchariphagus (Bojer) 

5. ບົໍ້ງຝູງຜັກ(common cutworm) 5. ແມງແຄງອ້ອຍ(Sugarcane bug) 
Spodoptera litura Fabricius Phaenacantha saccharicida Kersch 
6. ບົໍ້ງຝູງສາລ(ີcorn armyworm) 6. ແມງກິນູນ(rose beetle) 
Mythimna separata Walker Adoretus compressus (Weber) 

7. ພະຍາດຣານ ໍ້າຄ້າງ(Downy mildew) 7. ຕັກກະແຕນປາທັງກ້າ(Bombay locust) 
Peronasclerospora sorghi (Ell.&EV.) Patanga succineta (Linnacus) 
8. ໃບໄໝ(້Southern leaf blight) 8. ໄຮແດງເຂົໍ້າ(rice spider mite) 
Bipolaris maydis (Nisik&Miyake) Oligonychus oryzae (Hirst) 

9. ພະຍາດ ຣາຂີໍ້ໜ້ຽງ(Rust) 9. ໜູທ້ອງຂາວບ້ານ(roof rat) 
Puccinia polysora Underw Ratlus rattus (Linnaeus) 

 10. ໜູນາຫາງສັໍ້ນ(Fawn-colored mouse) 
 Mus cervicolor Hodgson 

 11. ພະຍາດຮາກເນົີ່າ(Bacterial stalk Rot) 
 Erwinia chrysanthimi pv. zcae Sabet 
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ຊະນິດທີົ່ມີຄວາມສ າຄັນ ຊະນິດທີົ່ມແີນວໂນຸ້ມວ່າມຄີວາມສ າຄັນ 

 12. ພະຍາດຕົໍ້ນເນົີ່າຈາກເຊືໍ້ອຟິວຊາລຽມ(Fusarium Stalk 

Rot) 

Fusarium moniliforme Sheld 

13.ພະຍາດຕົໍ້ນ ແລະ ໝາກເນົີ່າຈາກເຊືໍ້ອຣາດີໂພເດຍ 

(Diplodia Stalk and Ear Rot) 

Diplodia maydis (Berk,) Sacc. 

 14. ພະຍາດສະມັດ(Common Smut) 
 Ustilago maydis (DC.) Cda. 
 15. ພະຍາດໃບດ່າງ(Maize Dwarf Mosaic) 
 ເຊື ້ ອໄວຣັດMaize dwarf mosaic virus 
  
 

• ສ າຫຼັບວັດຊະພືດທີີ່ພົບເຫັນສະເໝີໃນສວນປູກສາລີ ມີທັງວັດຊະພືດໃບແຄບ ແລະ ວັດຊະພືດໃບກວ້າງ 
 ວັດຊະພືດໃບແຄບ ເຊັີ່ນ: ຫຍ້າຕີນຕິດ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກສີບົວ, ຫຍ້າຕີນກາ, ຫຍ້າຂະຈອນຈົບ
ຫຍ້າປາກຄວາຍເປັນຕົໍ້ນ 

 ວັດຊະພືດໃບກ້ວາງ ເຊັີ່ນ: ຫຍ້າຍາງ, ປົກວັດຊະພືດ, ຜັກຫົມຫິນ, ຜັກຫົມ, ຜັກເບ້ຍຫິນ, ຫຍ້າກ າມະຍີີ່
ເປັນຕົໍ້ນ 

 ວັດຊະພືດປະເພດກົກ ເຊັີ່ນ: ແຫ້ວໝູເປັນຕົໍ້ນ 

 
 

1. ເພຸ້ຍອ່ອນສາລີ (Corn aphids) Rhopalosiphum maidis (Fitch) 
 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ຕົວອ່ອນ ແລະ ໂຕແກ່ມີລັກຊະນະຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຕົວອ່ອນລອກຄາບ 4 ຄັໍ້ງ ຈ ີ່ງເປັນໂຕແກ່, 
ຖ້າລອກຄາບ 5 ຄັໍ້ງຈະເປັນໂຕແກ່ທີີ່ມີປີກ, ໄລຍະໂຕອ່ອນຫາໂຕແກ່ ປະມານ 12 ວັນ. ຂະໜາດໂຕແກ່ ທີີ່ 2 - 3 ມມ ມີ
ທັງໂຕທີີ່ມີປີກ ແລະ ບ ີ່ມີປີກ ໂຕແມ່ທີີ່ມີປີກຈະນ້ອຍກວ່າໂຕທີີ່ບ ີ່ມີປີກ, ພວກທີີ່ບ ີ່ມີປີກສ່ວນທ້ອງຈະເປັນສີຂຽວປົນເທົາ, 
ທ້າຍລ າໂຕມີທ ີ່ 2 ທ ີ່ (cornicle) ເຄືີ່ອນໄຫວຊ້າ, ມັກພົບເພ້ຍອ່ອນໃນເຂດຮ້ອນ. ໂຕແມ່ມີການສືບພັນແບບບ ີ່ອາໃສເພດ
(Parthenogenesis) ອອກລູກເປັນໂຕ ແຕກຕ່າງຈາກເຂດໜາວທີີ່ພົບເພ້ຍອ່ອນໂຕຜູ້. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ການທ າລາຍ 

 ພົບເພ້ຍອ່ອນທີີ່ມີປີກເຂົໍ້າທ າລາຍສາລີຕັໍ້ງແຕ່ໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນ  ແລະ ດູດກິນນ ໍ້າລ້ຽງຈາກໃບອ່ອນ, ຍອດອ່ອນ, ກ້ານດອກ
ຊ ີ່ດອກ, ຝັກ ເຮັດໃຫ້ສວນຂອງສາລີທີີ່ຖືກທ າລາຍແຫ້ງເສຍຫາຍ. ເພ້ຍອ່ອນຈະຖ່າຍຂອງເສຍເປັນມູນຫວານ ເຮັດໃຫ້ບ ລິເວນ
ທີີ່ພົບເພ້ຍອ່ອນ ຂ້ອນຂ້າງໜຽວ ມູນຫວານທີີ່ເພ້ຍອ່ອນຂັບຖ່າຍອອກມາເຊັີ່ນ:  ຊ ີ່ດອກໂຕຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກສອນບ ີ່ສາມາດຕົກລົງໄປ
ປະສົມກັບເກສອນໂຕແມ່ໄດ້  ມູນຫວານນີໍ້ຍັງເປັນເຍືີ່ອລ ໍ້ໃຫ້ແມງກະບີໍ້ບາງຊະນິດມາວາງໄຂ່ ແລະ ດ ງດູດມົດມາກິນມູນຫວານ 
ແລະ ມົດຍັງເປັນພາຫະນະໃນການແຜ່ກະຈາຍເພ້ຍອ່ອນ. ນອກຈາກນີໍ້, ມູນຫວານຍັງກ ີ່ໃຫ້ເກີດຣາດ າອີກດ້ວຍ ຈະພົບເພ້ຍ
ອ່ອນລະບາດທົີ່ວໄປໃນທ້າຍລະດູຝົນຈົນເຖິງຕົໍ້ນລະດູໜາວ ຫືຼ ລະດູຝົນທີີ່ມີຝົນໜ້ອຍ ແລະ ຖິິໍ້ມຊ່ວງດົນ ໂດຍສະເພາະໄລຍະ
ສາລີກ າລັງມີຊ ີ່ເກສອນໂຕຜູ້ ເພ້ຍອ່ອນສາລີຍັງເປັນພາຫະນ າພະຍາດໄວຣັດ Sugarcane mosaic virus (SCMV) 
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2. ເພຸ້ຍໄຟສາລີ (Corn thrips) Frankliniella williamsi Hood 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ລ າໂຕມີຂະໜາດນ້ອຍຍາວເຄືີ່ອນໄຫວໄວ, ລ າໂຕຍາວ ປະມານ 1 - 3 ມມ, ຫັຼງຈາກໂຕແມ່ປະສົມພັນ 1 - 2 ວັນ 
ຈະວາງໄຂ່ຕາມເສັໍ້ນໃບພືດ, ອາຍຸການວາງໄຂ່ປະມານ 10  - 11 ວັນ, ໂຕໜ ີ່ງວາງໄຂ່ໄດ້ ປະມານ 64 ໜ່ວຍ, ລັກສະນະ
ໄຂ່ຄືເມັດຖົີ່ວ ຫືຼ ຮູບໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໄຂ່ມີສີຂາວໃສ, ໄລຍະໄຂ່ສະເລ່ຍ 3 - 6 ວັນ, ໄລຍະໂຕອ່ອນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໂຕແກ່ 
ແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ ແລະ ບ ີ່ມີປີກ, ໂຕອ່ອນມີ 2 ໄລຍະ,ໄລຍະໂຕອ່ອນປະມານ 7 ວັນ, ມີລັກສະນະສີຂາວນວນ,
ໄລຍະກ່ອນເຂົໍ້າດັກແດ້ (prepupa) 1 - 4,  ໄລຍະດັກແດ້ 2 - 5 ວັນ. ເມືີ່ອເປັນໂຕແກ່ມີລັກສະນະສີເຫືຼອງເຂັໍ້ມ ຫືຼ ສີດ າ 
ນອກຈາກຈະພົບເພ້ຍໄຟສາລີ Frankliniella williamsi Hood ແລ້ວຍັງສ າຫຼວດພົບເພ້ຍໄຟຊະນິດ Caliothrips sp.  
Thrips hawaiiensisແລະAnaphothrips sp. 

ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລກັສະນະການທ າລາຍ 

 ເພ້ຍໄຟດູດກິນນ ໍ້າລ້ຽງຈາກຕົໍ້ນອ່ອນ ແລະ ຕົໍ້ນແກ່ ມັກພົບບ ລິເວນກາບໃບ, ຊ ີ່ດອກ ແລະ ໄໝສາລີ ເຮັດໃຫ້ໃບຂາວ
ຊີດ ຫືຼ ເກີດຮອຍດ່າງເຫືຼອງທົີ່ວໄປ ຕົໍ້ນອ່ອນທີີ່ຖືກທ າລາຍຢ່າງຮຸນແຮງຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ພົບ
ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນໄລຍະຝົນຂາດຊ່ວງ ຫາກເພ້ຍໄຟເຂົໍ້າທ າລາຍຮຸນແຮງໃນໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນສາລີຕາຍ. 
 

ເພ້ຍອ່ອນບ ີ່ມີປີກ 

ເພ້ຍອ່ອນມີປີກ 

ເພ້ຍອ່ອນເຂົໍ້າທ າລາຍຊ ີ່ດອກ ໂຕຜູ້  ແລະ 
ຖ່າຍມູນຫວານເຮັດໃຫ້ຊ ີ່ດອກໜຽວ ລົບ
ກວນການປະສົມເກສອນຂອງສາລີ 
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3. ດ້ວງກ ສາລີ (Corn stem borer)Ostrinia furnacalis Guenee 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນ ຂະໜານຂອງລ າໂຕ ປະມານ 1 - 5 ຊມ, ຕາດ າມົນເຫັນຈະແຈ້ງ, ປາກມີທ ີ່ຍືີ່ນອອກ
ມາ 2 ອັນ, ມີສີນ ໍ້າຕານແດງ, ກາງປີກມີຈຸດດ ານ້ອຍໆ 2 ຈຸດ ຢູ່ໃກ້ກັນ, ຂອບປີກມີເສັໍ້ນຕັດຕາມລວງຂວາງເປັນລາຍຄືໍ້ນ, 
ປີກຄູ່ຫັຼງອ່ອນກວ່າປີກຄູ່ທ າອິດ ເກືອບບ ີ່ມີລາຍ. ໄລຍະໂຕແກ່ ປະມານ 7 - 14 ວັນ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມຊ້ອນກັນ, ຮູບ
ຮ່າງແປມີສີຄຼມີ ກຸ່ມລະ 10 - 80 ໜ່ວຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ພົບຢູ່ກ້ອງໃບພືດ ແມງກະບີໍ້ສາມາດວາງໄຂ່ໃສ່ຕົໍ້ນສາລທີີີ່ມີອາຍຸຕັໍ້ງແຕ່ 
15 ວັນ ຫືຼ ໄລຍະທີີ່ຍອດໃບຍັງມ້ວນຢູ່ຈົນເຖິງໄລຍະອອກດອກ , ໄລຍະໄຂ່ ປະມານ 3 - 4 ວັນ ຫົວຂອງບົໍ້ງມີ
ສີນ ໍ້າຕານ, ລ າໂຕສີຂາວ ຫັຼງຈາກຟັກ 2-3 ວັນ ເລີີ່ມເຈາະເຂົໍ້າລ າຕົໍ້ນ ແລະ ກັດເຈາະເປັນຮູຂືໍ້ນທາງເທິງ ບົໍ້ງໂຕແກ່ທີີ່ມີສີຂາວ
ອົມບົວ ຫືຼ ສີນ ໍ້າຕານ, ໄລຍະບົໍ້ງ 15 - 21 ວັນ ບົໍ້ງຈະເຂົໍ້າດັກແດ້ພາຍໃນລ າຕົໍ້ນ, ໄລຍະດັກແດ້ 5 - 7 ວັນ, ດັກແດ້ມີສີນ ໍ້າ
ຕານມີໄຍສີຂາວຫຸ້ມລ າໂຕ. 

ເພ້ຍໄຟ ເພ້ຍໄຟສາລ ີ

ໃບທີີ່ຖືກທ າລາຍ ເພ້ຍໄຟທ າລາຍໃນໄລຍະອອກໄໝ 
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ໄຂ່ດ້ວງກ ສາລີ 

ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງທີີ່ຟັກເປັນໂຕອ່ອນອອກມາໃໝ່ໆຈະກັດກິນໃບອ່ອນເປັນອາຫານ ໂດຍສະເພາະຍອດອ່ອນ ແລະ ໃບໃກ້ຍອດ
ອ່ອນໃນໄລຍະທີີ່ເປັນປ້ອງ ເມືີ່ອຍອດອ່ອນຖອດອອກຈະມີຮູນ້ອຍໆລຽນເປັນແຖວລະດັບດຽວກັນ ນອກຈາກນີໍ້ບົໍ້ງຈະ
ເຈາະເຂົໍ້າທ າລາຍຕົໍ້ນບ ລິເວນປ້ອງສາລີ, ກ້ານຊ ີ່ດອກຂອງໂຕຜູ້ ແລະ ຂວັໍ້ນຂອງຝັກ. 

  

 
  
   
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

  
ໂຕອ່ອນດ້ວງກ ສາລີ 

ໄຂ່ທີີ່ໃກ້ຈະຟັກ 

ໂຕແກ່ດ້ວງກ ສາລີ 
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4. ບົົ້ງເຈາະຝັກສາລີ (Corn earworm) Helicoverpa armigera Hubner 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ມີລ າໂຕຍາວປະມານ  2 ຊມ, ລ າໂຕມີສີນ ໍ້າຕານ, ໂຕຜູ້ມີປີກຄູ່ໜ້າສີຂຽວເທົາ, ໂຕແມ່ປີກຄູ່ໜ້າສີນ ໍ້າຕານແດງ
ໄລຍະໂຕແກ່ ປະມານ 10 - 20 ວັນ ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ໜ່ວຍດຽວຕາມຍອດອ່ອນ, ໄໝ ແລະ ເທິງຝັກສາລີ , ໄລຍະໄຂ່
ປະມານ 2 - 5 ວັນ, ຫົວບົໍ້ງມີສີຂຽວ ຫືຼ ນ ໍ້າຕານອອ່ນ, ມີລາຍຕາມລ າໂຕເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ມີຂົນຂືໍ້ນຕາມລ າໂຕເລັກ
ໜ້ອຍ ໂດຍປົກກະຕິຈະພົບເຫັນບົໍ້ງຢູ່ໂຕດຽວຕາມລ າຕົໍ້ນ, ຝັກ ແລະ ຊ ີ່ດອກ ບ ີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນເພາະມີນິໃສກັດກິນກັນເອງ, 
ໄລຍະບົໍ້ງ 17 - 25 ວັນ ຈະເຂົໍ້າດັກແດ້ໃນດິນ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 10 - 14 ວັນ ລັກສະນະເປັນຮູບກະສວຍ ແລະ 
ສີນ ໍ້າຕານປົນຂຽວ ຫືຼ ສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ 

ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງເຈາະທ າລາຍປາຍຝັກສາລີ, ເສັໍ້ນໄໝເທິງຝັກສາລີຈະຖືກກັດຂາດອອກໄປ ອາດມີຮອຍກັດເລິກລົງໃນຝັກ, ເມັດ
ທີີ່ຢູ່ສ່ວນປາຍຈະຖືກທ າລາຍ ໃນສາລີອາຫານສັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບວ່າບົໍ້ງກັດກິນສະເພາະໄໝສາລີ, ສ່ວນສາລີຫວານຈະພົບ
ກັດກິນຮອດບ ລິເວນປາຍຝັກເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  

ໄຂ່ບົໍ້ງເຈາະຝັກ ບົໍ້ງເຈາະຝັກຂະໜາດນ້ອຍ 

ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ປາຍຝັກສາລີເຂົໍ້າໜຽວ ໂຕແກ່ບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ 
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5. ບົົ້ງຝູງຜັກ (Common cutworm) Spodoptera litura Fabricius 
 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນ ຂະໜາດລ າໂຕຍາວ 1,5 ຊມ, ປີກຄູ່ໜ້າມີສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ, ມີລວດລາຍເຕັມປີກ, ປີກຄູ່
ຫັຼງມີສີຂາວບາງ, ລ າໂຕມີສີນ ໍ້າຕານອ່ອນປົກຄຸມ, ເພດແມ່ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມ, ໄຂ່ມີສີຂາວນວນມີຂົນປົກຄຸມສີເຫືຼອງອ່ອນ, 
ໄລຍະໄຂ່ 3 - 7 ວັນ, ບົໍ້ງມີສີຂຽວອ່ອນ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ກັດກິນຜິວໃບຈົນບາງໃສເປັນຮອຍ, ລ າໂຕຕຸ້ຍ, ຜິວ
ລຽບມັກສັງເກດເຫັນຈຸດສີດ າໃຫຍ່ທີີ່ປ້ອງລ າໂຕຈຸດທີສາມ ເມືີ່ອບົໍ້ງໃຫຍ່ຂືໍ້ນສີຈະປ່ຽນໄປ ແລະ ເກີດລາຍເສັໍ້ນ, ລ າໂຕມີຂີດ
ສີດ າຢູ່ທົີ່ວໄປ ໄລຍະບົໍ້ງ 11 - 22 ວັນ, ບົໍ້ງເຂົໍ້າດັກແດ້ຢູ່ໃນດິນ ໄລຍະດັກແດ້ 7 - 8 ວັນ. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລກັສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງກັດກິນໃບສາລີມີຄວາມສ າຄັນເປັນຄັໍ້ງຄາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນ ແລະ ບ ລິເວນອ້ອມຮອບສວນບ ີ່ມີ
ພືດໃດໆ ຫືຼ ໃນພືໍ້ນທີີ່ບຸກເບີກໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີີ່ບົໍ້ງຈະທ າລາຍສາລີໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ປູກສາລີ    
ໃໝ່. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

  

ໄຂ່ຂອງບົໍ້ງຝູງຜັກ ໂຕອ່ອນບົໍ້ງຝູງຜັກ 

ໂຕແກ່ຂອງບົໍ້ງຝູງຜັກ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກບົໍ້ງຝູງຜັກ 
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6. ບົົ້ງຝູງສາລີ (Corn armyworm) Mythimna sepavata Walker 
 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນ, ມີສີນ ໍ້າຕານ, ຂະໜາດລ າໂຕ ປະມານ 1,5 - 2 ຊມ ປີກຄູ່ທ າອິດມີສີດຽວກັບລ າໂຕ 
ປີກຄູ່ຫັຼງມີສີອ່ອນກວ່າ, ໄລຍະໂຕແກ່ 13 - 16 ວັນ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມ, ໄຂ່ມີສີຂາວປົນຂຽວອ່ອນຮູບຮ່າງມົນເລັກ
ນ້ອຍ ເປັນມັນສະທ້ອນແສງ ໄລຍະໄຂ່ 2 - 3 ວັນ, ບົໍ້ງມີຜິວລຽບເປັນມັນ, ລ າໂຕສີນ ໍ້າຕານປົນຂຽວ, ຫົວສີຄຼີມ ມີແຖບສີ
ພາດຍາວຕາມລ າໂຕ, ໄລຍະບົໍ້ງ 23 - 29 ວັນ, ເຂົໍ້າດັກແດ້ຕາມລືບກາບໃບ ຫືຼ ພືໍ້ນດິນ, ໄລຍະ ດັກແດ້ 7 - 12 ວັນ ມີ 
ສີນ ໍ້າຕານປົນແດງ. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງກັດກິນຊ ີ່ດອກທີີ່ຍັງບ ີ່ທັນບານ, ຍອດອ່ອນ, ໃບສາລີເປັນຮອຍແຫວ່ງເຫືຼອໄວ້ແຕ່ເສັໍ້ນກາງ ແລະ ມັກພົບຂີໍ້ບົໍ້ງຕົກຢູ່
ເທິງໃບສາລີລັກສະນະການກັດກິນຄ້າຍຄືຮອຍກັດຂອງຕັກແຕນພົບການທ າລາຍສາລີບ ລິເວນແຄມໄຮ່ກ່ອນເຂົໍ້າທ າລາຍ
ປັດຈຸບັນບົໍ້ງຊະນິດນີໍ້ບ ີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ນອກຈາກເຂົໍ້າທ າລາຍໄລຍະສາລີເລີີ່ມອອກດອກ. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  

ການທ າລາຍຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ 

ບົໍ້ງເຂົໍ້າທ າລາຍໄໝ 

ໂຕແກ່ຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ 

ບົໍ້ງຝູງສາລີກັດກິນກ້ານຊ ີ່ດອກໂຕຜູ້ 
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7. ບົົ້ງຝູງສາລີ (Fall armyworm) Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) 

 

  ໜ ີ່ງຮອບວົງຈອນຊີວິດບົໍ້ງຝູງສາລີ (fall armyworm) ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 30 - 40 ວັນ ເມືີ່ອປະສົມພັນແລ້ວໂຕ
ແມ່ຈະວາງໄຂ່ໃນເວລາກາງຄືນ ໂດຍການວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມຢູ່ກ້ອງໃບ ແລະ ເທິງໃບພືດ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີໄຂ່ 100 - 200 ໜ່
ວຍ ແລະ ມີຂົນສີນ ໍ້າຕານ. ໂຕແມ່ໜ ີ່ງໂຕຈະວາງໄຂ່ໄດ້ປະມານ 1,500 - 2,000 ໜ່ວຍ, ໄລຍະໄຂ່ 2 - 3 ວັນ, ໂຕບົໍ້ງມີ 
6 ໄລຍະຄື: ໄລຍະບົໍ້ງ 14 - 22 ວັນ, ບົໍ້ງໂຕແກ່ມີຂະໜາດ 3,2 - 4 ຊມ ບົໍ້ງຈະຕົກລົງພືໍ້ນດິນເພືີ່ອເຂົໍ້າດັກແດ້, ໄລຍະ
ດັກແດ້ 7 - 13 ວັນ ຈິີ່ງອອກເປັນໂຕແກ່ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ 10 - 21 ວັນ ໂຕແກ່ສາມາດບິນໄດ້ສະເລ່ຍ 100 ກມ/ຄືນ. 
 ກ. ພືດອາໄສ 

ບົໍ້ງຝູງສາລີ ມີພືດອາຫານຫຼາຍກວ່າ 80 ຊະນິດ ເຊິີ່ງນອກຈາກສາລີແລ້ວຍັງມີພືດອາໄສອືີ່ນທີີ່ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານ
ເຊັີ່ນ: ເຂົໍ້າ, ອ້ອຍ, ເຂົໍ້າຟ້າງໝາກເລັີ່ນ, ມັນຝລັີ່ງ, ຢາສູບ, ຝ້າຍ, ຕົໍ້ນຕາເວັນ, ກວ້ຍ, ຜັກທຽມ, ຂີງ, ມັນດ້າງ, ໝາກ
ເຜັດໃຫຍ່, ພືດຕະກຸນກະລ ີ່າ, ຕະກຸນໝາກແຕງ, ຕະກຸນຖົີ່ວ, ວັດຊະພືດ ແລະ ພືດຜັກອີກຫຼາຍຊະນິດ. 
ຂ. ລັກສະນະການທ າລາຍ 

ການທ າລາຍພືດເກີດຂືໍ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະທີີ່ເປັນໂຕບົໍ້ງເທົີ່ານັໍ້ນ ຈະລະບາດທ າລາຍສາລີຕັໍ້ງແຕ່ອາຍຸ ປະມານ 7 
ວັນ ຈົນອອກຝັກໂດຍກັດກິນຍອດ, ໃບ, ທ າລາຍຊ ີ່ດອກໂຕຜູ້, ກັດກິນໄໝ, ຝັກ, ເມັດ ແລະ ຈະພົບໂຕບົໍ້ງລີໍ້ຢູ່
ເທິີ່ງຍອດ ຫືຼ ກາບໃບ ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄື: ໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນເຮັດໃຫ້ພືດຕາຍ ໄລຍະຕົໍ້ນແກ່ພືດຈະ
ບ ີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຝັກລີບນ້ອຍບ ີ່ສົມບູນ ຫາກລະບາດຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ 73 %%ຂອງພືໍ້ນ
ທີີ່. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

ວົງຈອນຊີວິດຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ fall armyworm 
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ຄ. ລັກສະນະສ າຄັນຂອງບົົ້ງຝູງສາລີ fall armyworm 

ໄລຍະບົໍ້ງ ສ່ວນເທິງຂອງຫົວມີແຖບສີຂາວເປັນຮູບໂຕ Y ກັບຫົວ ແລະ ດ້ານຂ້າງມີແຖບສີຂາວຕາມຄວາມ
ຍາວລ າໂຕ, ປ້ອງທ້ອງກ່ອນປ້ອງສຸດທ້າຍມີຈຸດສີດ າ 4 ຈຸດ, ເປັນຮູບສີີ່ລ່ຽມຈະຕຸລັດ ໂຕແກ່ມີ ຂະໜາດ 3,2     
- 4,0 ຊມ ມີແຖບສີຂາວທີີ່ຂອບປີກຄູ່ໜ້າ, ກາງປີກມີແຖບລັກສະນະເປັນວົງສີນ ໍ້າຕານ ໂຕແມ່ມີສີນ ໍ້າຕານເຂັັໍ້ມ  
ແລະ ລາຍຈາງກວ່າໂຕຜູ້. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ຫັຼງ ແລະ ດ້ານຂ້າງມີແຖບ 

ແຖບສີຂາວຕາມຍາວລ າໂຕ 

ຮູບໂຕ Yກັບຫົວ 
ສີຂາວ 

ຈຸດ 4 ຈຸດ ຮູບສີີ່ລ່ຽມຈະຕຸລັດ 
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8. ບົົ້ງຝູງຫອມບົົ່ວ (Beet armyworm)Spodoptera exigua Hubner 

 
ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມປົນເທົາ, ປີກຄູ່ຫຼັງມີຈຸດສີນ ໍ້າຕານອ່ອນ 2 ຈຸດ ຢູ່ກາງປີກ, ໄລຍະໂຕແກ່ 
7 - 10 ວັນ ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມສີນ ໍ້າຕານອ່ອນມີຂົນປົກຄຸມ, ໄລຍະໄຂ່ 2 - 3 ວັນ ບົໍ້ງມີລ າໂຕຕຸ້ຍ, ຜິວດ າລຽບ, 
ບາງໂຕມີສີຂຽວ, ສີນ ໍ້າຕານອ່ອນ ລ າໂຕມີແຖບສີຂາວ, ໄລຍະດັກແດ້ 5 - 7 ວັນ ເຂົໍ້າດັກແດ້ໃນດິນບ ລິເວນຕົໍ້ນ. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

ບົໍ້ງກັດກິນໃບສາລີໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍມັກພົບໃນແຫຼີ່ງທີີ່ມີການປູກຜັກ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
ກຸ່ມໄຂ່ຂອງບົໍ້ງ 

ບົໍ້ງຝູງຫອມບົີ່ວ 
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ໄລຍະບົໍ້ງ ໂຕແກ່ 

9. ບົົ້ງຮ າໃບ (Rice leaf folder) Cnaphalocrosis medinalis (Gurnee) 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນ ຂະໜາດລ າໂຕຍາວ10 - 12 ຊມ ມີສີນ ໍ້າຕານອ່ອນເຫືຼໍ້ອມ, ປີກສີນ ໍ້າຕານເຫືຼອງ
ມີແຖບສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ 2 - 3 ແຖບພາດຂວາງປີກ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມບ ລິເວນກາງໃບປະມານ 10 - 12 ໜ່ວຍ ໄຂ່ມີ
ສີຂາວຂຸ່ນ, ໄລຍະໄຂ່ 4 - 6 ວັນ, ເມືີ່ອຟັກເປັນບົໍ້ງລ າໂຕຂາວໃສ, ຫົວສີນ ໍ້າຕານອ່ອນ ແລະ ລ າໂຕປ່ຽນເປັນສີຂຽວ
ຫັຼງຈາກເລີີ່ມກິນໃບພືດ ບົໍ້ງຈະໃຊ້ສານທີີ່ຮ່າງກາຍສ້າງຂືໍ້ນມາຮ າໃບສາລີ ບ ລິເວນຂອບໃບທັງສອງຂ້າງເຂົໍ້າຫາກັນ ແລະ ຈະຢູ່
ພຽງໂຕດຽວໃນໃບທີີ່ຫ ີ່ຢູ່, ບົໍ້ງໂຕແກ່ມີສີຂຽວປົນເຫືຼອງ, ຫົວສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ ເມືີ່ອຖືກສ າພັດຈະດີດ ຫືຼ ເລືອໄປຢ່າງໄວວາ, 
ບົໍ້ງມີ 5 ໄລຍະຄື: ໃຊ້ເວລາ 15-17 ວັນ,ເຂົໍ້າດັກແດ້ໂດຍໃຊ້ໄໝຫ ີ່ ຫຸ້ມໂຕໄວ້ ດັກແດ້ສີເຫືຼອງສົດ ແລະ ປ່ຽນເປັນ
ສີນ ໍ້າຕານ ໄລຍະດັກແດ້ 4-8 ວັນ, ວົງຈອນຊີວິດຂອງບົໍ້ງຮ າໃບ ສະເລ່ຍ33 ວັນ. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງເອົາໃບສາລີຫ ີ່ຫຸ້ມພາຍໃນຄ້າຍຄືຫຼອດ ແລ້ວກັດກິນຜິວໃບຢູ່ພາຍໃນບ ລິເວນທີີ່ຖືກກິນຈະຂາວໃສເປັນທາງຍາວ
ຂະໜານກັບເສັໍ້ນກາງໃບເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສັງເຄາະແສງຫຼຸດລົງ, ໃບທີີ່ຖືກທ າລາຍຮຸນແຮງຈະມີອາການແຫ້ງໄໝ້
ຄ້າຍຄືຖືກແດດເຜົາ ພົບການທ າລາຍສາລີໃນໄລຍະເປັນປ້ອງບາງຄັໍ້ງຄາວແຕ່ບ ີ່ທ າຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ລັກສະນະການທ າລາຍ 
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10. ດ້ວງກ  (Stem borer) Chilo sacchariphagus (Bojer) 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ເປັນແມງກະບີໍ້ກາງຄືນ, ລ າໂຕສີນ ໍ້າຕານ, ປີກຄູ່ໜ້າຂ້ອນຂ້າງແຫຼມ, ມີຂີດສີນ ໍ້າຕານໄໝ້ລວງຍາວ ເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ແລະ ມີຈຸດສີດ ານ້ອຍໆ 2 ຈຸດ, ໄລຍະໂຕແກ່ 9 - 15 ວັນ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ລຽນຊ້ອນກັນເປັນແຖວ ມີສີຄຼີມ ຫືຼ ເຫືຼອງ
ອ່ອນ, ໄລຍະໄຂ່ 4 - 6 ວັນ,ໂຕບົໍ້ງສີຄຼີມສັນຫັຼງມີເສັໍ້ນສີນ ໍ້າຕານພາດຕາມລວງຍາວຂອງລ າໂຕ 2 ເສັໍ້ນ. ເທິງເສັໍ້ນມີຈຸດ
ສີດ ານ້ອຍຮຽງກັບເປັນຮູບສີີ່ລ່ຽມປ້ອງລະ 4 ຈຸດ, ດ້ານຂ້າງມີເສັໍ້ນສີດຽວກັນຂ້າງລະເສັໍ້ນ ແລະ ມີຈຸດສີດ າເທິງເສັໍ້ນປ້ອງລະ 
1 ຈຸດ, ໄລຍະບົໍ້ງ 30 - 40 ວັນ ດັກແດ້ມີສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ. 

ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ບົໍ້ງຈະອາໃສຢູ່ໃນລ າຕົໍ້ນ ແລະ ກັດກິນພາຍໃນລ າຕົໍ້ນສາລີ ມີປະລິມານໜ້ອຍບ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງ
ເສດຖະກິດ ປົກກະຕິເປັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດທີສ າຄັນໃນອ້ອຍ. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ດ້ວງກ  

 

ແມງກະບີໍ້ດ້ວງກ  



37 
 

11. ແມງແຄງອ້ອຍ (Sugarcane bug) Phaenacantha saccharicida 

Kersch 
 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ລ າໂຕນ້ອຍຍາວໂດຍສະເພາະສ່ວນທ້ອງທີີ່ຕິດກັບເອິກຈະນ້ອຍ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ ໍ້ນທາງປາຍທ້ອງ, ຕາ
ສີແດງ, ປີກໃສ, ຫົວ ແລະ ເອິກມີສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ, ສ່ວນທ້ອງມີສີນ ໍ້າຕານແດງ, ໜວດມີ 4 ປ້ອງ ສີນ ໍ້າຕານອ່ອນ, ຂາ ມີຂະ
ໜາດຍາວ0,75-0,8ຊມ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນໜ່ວຍດ່ຽວໆໃນບ ລິເວນກາບໃບສາລີທີີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ໄຂ່ມີຮູບຮ່າງຍາວ
ສີນ ໍ້າຕານ ໄລຍະໄຂ່ປະມານ 7 ວັນ, ໂຕອ່ອນມີສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ,ເຄືີ່ອນໄຫວໄວເມືີ່ອລອກຄາບຄັໍ້ງທ າອິດ ສ່ວນທ້ອງປ່ຽນສີ
ເປັນສີແດງໃສ ມັກພົບໂຕອ່ອນບ ລິເວນກ້ອງໃບລຸ່ມຂອງສາລີ, ໂຕອ່ອນມີ 5 ໄລຍະ ໃຊ້ເວລາປະມານ45 ວັນຈິີ່ງລອກຄາບ
ເປັນໂຕແກ່. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ໂຕອ່ອນ ແລະ ໂຕແກ່ດູດກິນນ ໍ້າລ້ຽງຈາກໃບສາລີ, ເຂົໍ້າຟ້າງ, ອ້ອຍ ບ ລິເວນກາບໃບ ແລະ ກ້ອງໃບ ເຮັດໃຫ້ໃບເຫືຼອງ
ແຫ້ງ ແລະ ຕົໍ້ນບ ີ່ສົມບູນ. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

  

ໄຂ່ແມງແຄງອ້ອຍ 

ກຸ່ມແມງແຄງອ້ອຍ ໂຕແກ່ແມງແຄງອ້ອຍ 

ໂຕອ່ອນແມງແຄງອ້ອຍ 
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12. ກິນູນ (Rose beetle) Adoretus compressus (Weber) 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ໂຕແກ່ລ າໂຕປ້ອມຂ້ອນຂ້າງແປ ມີສີນ ໍ້າຕານອ່ອນ, ຕາສີດ າ ມີຂົນສັໍ້ນປົກຄຸມທົີ່ວຕົວລ າໂຕຍາວປະມານ4,5-11,2 
ຊມ.ປະສົມພັນ ແລະ ກັດກິນໃບສາລີເວລາຫົວຄ ີ່າໄປຕະຫຼອດຄືນ ໂຕແກ່ມັກຫີຼໍ້ນແສງໄຟ, ກາງເວັນມັກລີໍ້ຢູ່ໃນດິນບ ລິເວນ
ສວນສາລີ ບ ີ່ມັກບິນສູງ, ໃບລຸ່ມ ແລະ ໃບແກ່ຂອງສາລີມັກຖືກທ າລາຍຫຼາຍເມືີ່ອຖືກລົບກວນ ແລະ ຕົກໃຈຂະບິນໜີ, ບາງ
ໂຕຕົກລົງຈາກຕົໍ້ນພືດ ແລະ ຢຸດນີໍ້ງ ຖ້າຈົນກວ່າເຫັນວ່າລອບໂຕສະຫງົບ ຈະເລີີ່ມເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ພະຍາຍາມໜີຕ ີ່ໄປ
ໄລຍະແກ່ຂອງ ໂຕຜູ້ປະມານ 7-26 ວັນ,ໄລຍະແກ່ຂອງ ໂຕແມ່ປະມານ 12-57 ວັນໂຕແມ່ວາງໄຂ່ເປັນໜ່ວຍດ່ຽວໆໃນ
ດິນ ລັກສະນະກົມແຫຼມສີຂາວຂຸ້ນ ໂຕອ່ອນມີຮູບຮ່າງແບບໂຕCມັກຢູ່ໃນດິນເມືີ່ອຈະເຂົໍ້າດັກແດ້. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ໂຕແກ່ມັກທ າລາຍສາລີຍາມກາງຄືນກັດກິນໃບເຮັດໃຫ້ໃບເປັນຮູ ບ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ, ມີພືດອາໃສ
ຫຼາຍຊະນິດເຊັີ່ນ: ກຸຫຼາບ, ພືດຕະກຸນຖົີ່ວ, ດອກໄມ້ແລະ ໄມ້ປະດັບ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ໂຕແກ່ແມງກິນູນ 
ລັກສະນະການທ າລາຍ 
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13. ໄຮແດງເຂົົ້າ (rice spider mite) Gligonychus oryzae (Hirst) 

 

ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

 ລ າໂຕເປັນຮູບໄຂ່ຂະໜາດນ້ອຍສີເຫືຼອງອົມຂຽວຫືຼ ສີນ ໍ້າຕານ, ມີຂາ 4 ຄູ່ມັກຢູ່ລວມກັນເປັນກຸ່ມ. 
ຂ. ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ລັກສະນະການທ າລາຍ 

 ດູດກິນນ ໍ້າລ້ຽງຈາກໃບສາລີຈົນແຫ້ງ 
 
    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

  

ໄລຍະໄຂ ່ ໂຕອ່ອນ 

ໂຕແກ່ ສາລີທີີ່ຖືກໄຮທ າລາຍ 
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IV. ໜູທ້ອງຂາວບາ້ນ  
 

[Roof rat : Rattus rattus (Linnacus)] ແລະ ໜູຊິ ງນາຫາງສ້ັນ (Fawn – colored mouse : 

Mus cervicolor Hodgson) 

 

 ໜູຈັດເປັນສັດຕູທີີ່ສ າຄັນຊະນິດໜ ີ່ງ ທີີ່ເຂົໍ້າທ າລາຍສາລີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຕັໍ້ງແຕ່ຢອດເມັດຈົນຮອດເກັບ
ກ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ພົບເຫັນໜູທ້ອງຂາວບ້ານ (Rattus rattus) ແລະ ໜູຊິງນາຫາງສັໍ້ນ Mus cervicolor ຫັຼງການຢອດເມັດ
ໜູຈະເຈາະກິນເມັດກ່ອນງອກ ຫືຼ ເມືີ່ອງອກພົໍ້ນດິນເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນສາລີຕາຍ ເມືີ່ອສາລີອອກມານ ແລະ ເມັດຢູ່ໃນໄລຍະນ ໍ້ານົມ
ຈົນເຖິງກ່ອນເກັບກ່ຽວໜູຈະປີນຕົໍ້ນໄປກິນເມັດໃນຝັກຈົນໝົດ ຫືຼ ກັດບ ລິເວນຕົໍ້ນໃຫ້ລົໍ້ມແລ້ວກິນເມັດ ລະບາດຮຸນແຮງຢູ່
ພືໍ້ນທີີ່ໃກ້ໆນາ ຫືຼ ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ. 
ກ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

ໜູທ້ອງຂາວບ້ານ Rattus rattus: ສີຂອງຂົນຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂ ໍ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ ປົກກະຕິຂົນສ່ວນຫັຼງ

ຈະມີສີນ ໍ້າຕານ ແລະ ທ້ອງມີຂົນສີຂາວ, ຫາງດ າ ແລະ ມີເກັດລະອຽດນ້ອຍໆ ແລະ ຍາວກວ່າຫົວບວກລ າຕົວ , ນ ໍ້າໜັກ

ປະມານ 76-209 ກຼ, ດັງແຫຼມ, ຫູໃຫຍ່, ຕາໃຫ່ຍ, ໂຕແມ່ມີເຕົໍ້ານົມຢູ່ເອິກ 2 ຄູ່ ແລະ ທ້ອງ 3 ຄູ່ ພົບໃນເລົໍ້າສາງ, ບ້ານ
ເຮືອນ,ກອງໄມ້, ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກແລະມັກອາໃສຢູ່ຕາມຕົໍ້ນໄມ້. 

 

 
 
 

ໜູຊິງນາຫາງສັໍ້ນ Mus cervicolor : ດັງຍາວ, ໜ້າແຫຼມ, ຫັຼງສີຂາວ, ຫາງມີ 2 ສີ ແຕ່ສີອ່ອນກວ່າໜູຊິງນາ, ຫາງ
ຍາວ, ຫາງສັໍ້ນກວ່າຫົວບວກລ າໂຕ. 

 

 

 

ໜູທ້ອງຂາວບ້ານ 
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ໜູຊິງນາຫາງສັໍ້ນ ລັກສະນະການທ າລາຍ 
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V. ພະຍາດ 

 

1. ພະຍາດ ຣານ ົ້າຄ້າງ (Downy mildew) 

 

ເຊືົ້ົ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ໍ້ອຣາPeronosclerospora sorghi (Ell. & EV.) 

 ກ. ລັກສະນະອາການ 

ອາການໄລຍະທ າອິດເມືີ່ອສາລີຍັງອ່ອນເກີດຈຸດສີຂາວ ຫືຼ ສີເຫືຼອງອ່ອນນ້ອຍໆເທິງໃບລ້ຽງ ແລະ ໃບຈິງ 2 - 3 ໃບ
ທ າອິດ.ຈາກນັໍ້ນ, ຈຸດຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນທາງຍາວສີຂາວລາມໄປຫາກົກໃບ, ໄລຍະຕ ີ່ມາເກີດເສັໍ້ນສີຂາວ, ຂຽວ
ອ່ອນ ຫືຼ ເຫືຼອງອ່ອນຍາວຈົນເຖິງປາຍໃບຂອງໃບທີີ່ຈ ີ່ໃໝ່ຮອຍທາງເຫົຼີ່ານີໍ້ອາດຍາວຕິດຕ ີ່ກັນ ຫືຼ ຂາດເປັນຊ່ວງ,
ອາການພະຍາດໃນໄລຍະນີໍ້ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ີ່າ ຫືຼ ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແນວພັນທີີ່ອ່ອນແອຕ ີ່ພະຍາດສາລີອາດ
ແຫ້ງຕາຍກ່ອນອອກດອກຕິດຝັກ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ຝັກທີີ່ບ ີ່ສົມບູນ, ເມັດໜ້ອຍ, ຍອດ ແລະ ດອກແຕກເປັນຟຸ່ມ, ກ້ານຝັກ
ຍາວ ຫືຼ ອາດຈະມີຈ ານວນຝັກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແຕ່ເປັນຝັກທີີ່ບ ີ່ສົມບູນ. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

  ພະຍາດເລີີ່ມລະບາດຕົໍ້ນລະດູຝົນລະຫວ່າງເດືອນພ ດສະພາຫາເດືອນກັນຍາເຊືໍ້ອຈະສ້າງconidia ຈ ານວນຫຼາຍ
ບ ລິເວນດ້ານຫັຼງໃບມີຮອຍເສັໍ້ນຍາວສີອ່ອນໃນເວລາໃກ້ຈະແຈ້ງຂອງຄືນທີີ່ມີອາກາດເຢັນຊຸ່ມconidiaປິວໄປຕາມລົມ.
ເຊືໍ້ອສາມາດຕິດໄປກັບເມັດພັນທີີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າ 12% ຫືຼ ຢູ່ຂ້າມລະດູ ໂດຍມີພືດອາໃສຂອງເຊືໍ້ອເຊັີ່ນ: ເຂົໍ້າຟ່າງ, 
ຫຍ້າພົງ ແລະ ຫຍ້າແຂມ. 
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2. ພະຍາດໃບໄໝຸ້ (Southern leaf blight) 

 

ເຊືົ້ອສາເຫດ:ເຊືໍ້ອຣາBipolaris maydis Nisik & Miyake 

ກ. ລັກສະນະອາການ 

  ອາການໄລຍະທ າອິດເກີດເປັນຈຸດນ້ອຍໆສີຂຽວອ່ອນອົມນ ໍ້າຕ ີ່ມາຈຸດຂະຫຍາຍຂະໜາດອອກຕາມຄວາມຍາວຂອງ
ໃບຂະໜາດບາດແຜບ ີ່ແນ່ນອນ ມີຄວາມກວ້າງ ປະມານ 6 - 12 ມມ, ຍາວ 6 - 27 ມມ, ກາງບາດແຜມີສີເທົາ ຂອບ
ປາກບາດສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ. ກ ລະນີທີີ່ສາລີເປັນພະຍາດຮຸນແຮງອາດຂະຫຍາຍຈົນຂອບຕິດກັນລວມເປັນບາດແຜໃຫຍ່
ເຮັດໃຫ້ໃບແຫ້ງຕາຍ, ຈຸດບາດແຜອາດຈະປາກົດເທິງກາບໃບ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມຝັກ, ຫາກພະຍາດປະກົດຮຸນແຮງໃນ
ໄລຍະກ້າຈະເຮັດໃຫ້ກ້າແຫ້ງຕາຍໃນ 3 - 4 ອາທິດຫັຼງການປູກ. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

 ເຊືໍ້ອຣາຕິດໄປກັບເມັດພັນພະຍາດລະບາດຮຸນແຮງໃນຊ່ວງລະດູຝົນໂດຍສະປ ຂອງເຊືໍ້ອປິວລົມ ແລະ ລະອອງຝົນ
ເຊືໍ້ໍ້ອສາມາດອາໃສຢູ່ເທິງເສດຊາກພືດ ແລະ ໃນພດືອາໃສເຊັີ່ນ: ໝາກເດືອຍ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3. ພະຍາດ ຣາຂີົ້ໜ້ຽງ(Rust) 

ເຊ ົ້ອສາເຫດ: ເຊ ໍ້ອຣາ Puccinia polysora Underw 

  ກ. ລັກສະນະອາການ 

  ອາການເກີດເທິງໃບແລະກ້ອງໃບ ເກີດຈຸດບາດແຜຂີດນ້ອຍໆ ສີແດງ ເມືີ່ອບາດແຜແກ່ຈະແຕກອອກ, ມີຖົງສະປ 
ສີນ ໍ້າຕານຄ້າຍສີຂີໍ້ໜ້ຽງໃນຈຸດບາດແຜ. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

 ສະປ ຂອງເຊືໍ້ອມີສີນ ໍ້າຕານແດງ ສາມາດປິວແຜ່ລະບາດໄປຕາມລົມ,ຢູ່ຂ້າມລະດູເທິງຕ ສາລີທີີ່ເຫືຼອໃນສວນຫັຼງເກັບ
ກ່ຽວ. 
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4. ພະຍາດ ເຫົົ້ງາເນົົ່າ (Bacterial Stalk Rot) 

ເຊືົ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ອແບກ໋ທີເຮຍ Erwinia chrysanthimi pv.zeae Sabet 
  ເລີີ່ມພົບເມືີ່ອສາລີອາຍຸປະມານ 3 ອາທິດມີອາການໃບໄໜ້ ຈາກປາຍໃບເຂົໍ້າຫາກົກໃບ ສ່ວນຍອດຂອງລ າຕົໍ້ນມີ
ລັກສະນະສີຊິດຫ່ຽວ. ອາການດັີ່ງກ່າວຈະລຸກລາມໄປສວນຍອດ ເຮັດໃຫ້ຍອດເນົີ່າ ພົບອາການຮຸນແຮງຫຼາຍໃນໄລຍະ
ອອກດອກແລະຕິດໜາກ ບ ລິເວນເຫົໍ້ງາລ າຕົໍ້ນທີີ່ເໜືອໜ້າດິນຈະມີລັກສະນະນະອົມນ ໍ້າ, ເປັນຮອຍຊ ໍ້າສີນ ໍ້າຕານແດງ ເນືໍ້ອ
ເຍືີ່ອພາຍໃນຈະຖືກຍ່ອຍສະລາຍ ມີກິີ່ນເໝັີ່ນ ຕົໍ້ນຈະລົໍ້ມຫັກລົງ. 
 ກ. ການແຜູ່ລະບາດ 
  ເຊືໍ້ອພະຍາດສາມາດອາໃສຢູ່ໃນດິນ ໃນລະດັບຄວາມເລິກ ປະມານ 30 ຊມ,ຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 6 ອາທິດ.

ນອກຈາກນັໍ້ນ, ເຊືໍ້ອພະຍາດຍັງສາມາດແຜ່ລະບາດຕິດໄປກັບເມັດພັນ,ລົມ,ນ ໍ້າຝົນ, ແມງໄມ້ ແລະ ອຸປະກອນທີີ່ໃຊ້
ເຮັດການກະເສດ. 
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5. ພະຍາດຕົົ້ນເນົົ່າ (Fusarium stalk Rot) 

 

ເຊືົ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ອຣາ Fusarium moniliforme Sheld 

ກ. ລັກສະນະອາການ 

  ຕົໍ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດຈະມີໃບສີຂຽວອົມເທົາ, ໃບລົີ່ນ ຕ ີ່ມາຈະມີອາການໃບໄໝ້ແຫ້ງຕາຍ, ລ າຕົໍ້ນ, ງ່າບ ີ່ແຂງແຮງ ມີ
ແຜສີນ ໍ້າຕານບ ລິເວນແຜຈະແຫ້ງຍຸບໂຕລົງ, ລ າຕົໍ້ນແຕກຫືຼ ຈີກ ອອກບ ລິເວນໜ້າດິນ.ເມືີ່ອຜ່າເບິີ່ງຈະພົບເສັໍ້ນຂອງ
ເຊືໍ້ອຣາສີຂາວປົກຫຸ້ມບ ີ່ລິເວນພາຍໃນລ າຕົໍ້ນເປັນສີບົວ ຫືຼ ມ້ວງຕ ີ່ມາລ າຕົໍ້ນຈະລົໍ້ມເພາະຖືກເຊືໍ້ອຣາຍ່ອຍສະລາຍເຮັດ
ໃຫ້ລ າຕົໍ້ນຫັກລົໍ້ມໄດ້ງ່າຍ. 

 ຂ. ການລະບາດ 
ເຊືໍ້ອຣາຕິດມາກັບເມັດພັນ ຫືຼ ອາໃສຢູ່ຕາມເສດຊາກພືດໃນດິນ ເມືີ່ອສະພາບແວດລ້ອມເໜາະສົມ ແລະ ບ ລິເວນ

ຮາກສາລີມີແຜ່ ເຊືໍ້ອພະຍາດຈະເຂົໍ້າທ າລາຍໄດ້ໄວຂ ໍ້ນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ສະປ ຂອງເຊືໍ້ອຣາຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄປ
ຕາມລົມ. 
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6. ພະຍາດຕົົ້ນ ແລະ ໝາກເນົົ່າ (Diplodia Stalk and Ear Rot) 

ເຊືໍ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ອຣາDiplodia maydis (Berk.) Sacc. 

ກ. ລັກສະນະອາການ 

ອາການທີີ່ຕົໍ້ນ ເລີີ່ມພົບເມືີ່ອສາລີອອກໄໝເລີີ່ມຕິດຝັກ, ເຫົໍ້ງາຕົໍ້ນມີສີນ ໍ້າຕານ ຫືຼເຫືຼອງຊີດ, ລົໍ້ມຫັກໄດ້ງ່າຍ, 
ຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຕາຍທັນທີ. ເນືໍ້ອເຍືີ່ອພາຍໃນຖືກຍ່ອຍສະລາຍ, ທ ີ່ລ າລຽງອາຫານບາງສ່ວນ. ເຊືໍ້ອພະຍາດຈະສ້າງ
ເມັດນ້ອຍໆສີດ າເອີໍ້ນວ່າ: Pycnidia ບ ລິເວນໃກ້ໆຂ ໍ້ຕ ີ່ຂອງລ າຕົໍ້ນ. 
ອາການທີີ່ໝາກ ເຊືໍ້ອຣາຈະເຂົໍ້າທ າລາຍ ເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນມີສີຊີດ ແລະປ່ຽນເປັນສີເທົາອົບນ ໍ້າຕານ, ຍຸບໂຕ ແລະ ເນົີ່າ  

ໝາກມີຂະໝາດນ້ອຍຕັໍ້ງຊືີ່ ພົບເມັດນ້ອຍໆກະຈາຍທົີ່ວທັງໝາກ.ອາການເຂົໍ້າທ າລາຍເລີີ່ມພົບເຫັນຈາກຂວັໍ້ນໄປຫາປາຍ
ໝາກ ແລະ ອາດພົບເມັດສາລີງອກກ່ອນແກ່. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

ສາລີຂາດນ ໍ້າໃນໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນ ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງສະລັບກັບມີຄວາມຊຸ່ມ 2-3 ອາທິດຫັຼງສາລີອອກໄໝ 
ແລະ ພືດມີອາການອົມນ ໍ້າສະພາບແບບນີໍ້ຈະເໝາະສົມກັບການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ, ການໃສ່ປຸ໋ຍໄນໂຕເຈນຫຼາຍ
ເກີນໄປ ແລະ ປກູພືດໜາແໜ້ນ ເປັນປັດໃຈໜືີ່ງທີີ່ເຮດັໃຫ້ເກີດການລະບາດຮຸ່ນແຮງ. 
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7. ພະຍາດຂະເໝົົ່າດ າ (Common Smut) 
ເຊືົ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ອຣາ Ustilago maydis (DC.) Cda. 

 ກ. ລັກສະນາອາການ 

 ພົບທຸກສ່ວນຂອງພືດທີີ່ຢູ່ໜ້າດິນທັງຕົໍ້ນ, ໃບ ແລະ ໝາກ ເທິງໃບຈະເກີດເປັນຕຸ່ມນ້ອຍໆ ໂດຍທົີ່ວໄປຈະມີເສັໍ້ນ
ຜ່າສູນກາງບ ເກີນ 0.6 - 1.2 ຊມ, ພາກສ່ວນອືີ່ນໆຈະເກີດເປັນຕຸ່ມຂະໜາດເສັໍ້ນຜ່າສູນກາງບ ີ່ເກີນ 2 ຊມ, ໝາກສາລີ
ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບບ ລິເວນປາຍໝາກ, ຕຸ່ມທີີ່ເຊືໍ້ອຣາສ້າງຄັໍ້ງທ າອິດມີຂະໝາດໃຫຍ່, ສີຂາວ ຕ ີ່ມາຈະປ່ຽນເປັນສີດ າເມືີ່ອ
ແກ່ຈະແຫ້ງເປັນຜົງ, ເນືໍ້ອເຍືໍ້ອແຕກອອກສະປ ຂອງເຊືໍ້ອຣາຈະແຕກອອກມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອ
ພະຍາດ. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

ເຊືໍ້ອຣາຈະສ້າງສະປ ຈ ານວນຫຼາຍເມືີ່ອຕຸ່ມທີີ່ແກ່ແຕກອອກ ສະປ ຈະປິວໄປຕາມລົມ, ນ ໍ້າຝົນ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດ
ຊະນິດຕ່າງໆເຊືໍ້ອຣາສາມາດຢູ່ຂ້າມລະດູໄດ້ຫຼາຍປີໂດຍອາໃສຢູ່ໃນດິນ. 
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8. ພະຍາດໃບດ່າງ  (Maize Dwarf Mosaic) 
ເຊືົ້ອສາເຫດ: ເຊືໍ້ອໄວຣັດMaize dwarf mosaic virus ໂດຍມີເພ້ຍອ່ອນ Rhopalosiphum maidisເປັນພາຫານະ
ນ າເຊືໍ້ອ 
 ກ. ລັກສະນະອາການ 

ບ ລິເວນໃບອ່ອນຈະສະແດງອາການເປັນຈຸດສີຊີດ (Chloroticspot) ຈາກນັໍ້ນ, ອາການຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ
ເປັນເສັໍ້ນຂີດສັໍ້ນໆ (brokenstreak) ໄປຕາມລວງຍາວຂອງເສັໍ້ນໃບການທ າລາຍໃນໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນເຮັດໃຫ້ຢຸດການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕເມືີ່ອສາລີໃຫຍ່ຂືໍ້ນໃບຈະປ່ຽນເປັນສີມ່ວງຫືຼມ່ວງເຂັໍ້ມບາງຄັໍ້ງມີອາການຄ້າຍຄືກັບພະຍາດ ຣານ ໍ້າຄ້າງແຕ່
ຖ້າກວດເບິີ່ງໃນຊ່ວງຕອນເຊົໍ້າ ຈະພົບລັກສະນະອາການໃບດ່າງ ແຕ່ຈະບ ີ່ພົບສະປ ສີຂາວຄກືັບພະຍາດ ຣານ ໍ້າຄ້າງ. 
ຂ. ການແຜູ່ລະບາດ 

   ເຊືໍ້ອພະຍາດແຜ່ລະບາດໂດຍມີເພ້ຍອ່ອນເປັນພາຫະນະນ າເຊືໍ້ອຈາກຕົໍ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດໄປຖ່າຍທອດສູ່ຕົໍ້ນ
ປົກກະຕິ. ພົບຢູ່ໃນຕົໍ້ນອ້ອຍ ແລະ ເຂົໍ້າຟ່າງ ເປັນແຫຼີ່ງເພາະເຊືໍ້ອທີີ່ສ າຄັນຂອງພະຍາດນີໍ້ ນອກຈາກນັໍ້ນເຊືໍ້ອພະຍາດຍັງ
ຖ່າຍທອດໄປໂດຍການສ າພັດ ແລະ ຕິດໄປກັບເຄືີ່ອງມືການກະເສດ. 
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VI. ຫຍ້າ Weeds 

1. ຫຍ້າຂະຈອນຈົບດອກໃຫູ່ຍ (Kyasumagrass) 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Pennisetum pedicellatum Trin 
  ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ ລ າຕົໍ້ນຕັໍ້ງຊືີ່ສູງ 1 - 2 ມ, ເມືີ່ອແກ່ລ າຕົໍ້ນຈະແຂງເປັນເນືໍ້ອໄມ້ແຕກແໜງຫຼາຍອອກຕາມ
ຂ ໍ້ລຸ່ມໆຂອງລ າຕົໍ້ນ.ໃບຍາວແຫຼມອອກສະລັບກັນມີຂົນທັງຢູ່ກ້ອງໃບ ແລະ ຫັຼງໃບອອກດອກເປັນຊ ີ່ຕາມຊອກໃບ ແລະ 
ປາຍຍອດຊ ີ່ດອກຍາວປະກອບດ້ວຍຊ ີ່ດອກຍ່ອຍຈ ານວນຫຼາຍດອກເປັນສີມ່ວງ, ເປັນຫຍ້າຂ້າມປີ, ທົນແລ້ງຂະຫຍາຍພັນ
ດ້ວຍເມັດ. 
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2. ຫຍ້າຄວາຍ (Cropfoodgrass) 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Dactyloctenium aegyptium L. Willd 
ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ, ມີລ າຕົໍ້ນຊືີ່, ມີໝ ີ່ແຕກອອກຈາກເຫງົໍ້າຕົໍ້ນ,ຕົໍ້ນອ່ອນມີລັກສະນະແປ, ລ າຕົໍ້ນສູງປະມານ 

20 - 50 ຊມ, ໃບສ້ວຍຍາວອອກສະລັບກັນ, ມີຂົນປົກຫຸ້ມທົີ່ວໃບໂດຍສະເພາະບ ລິເວນໃບ, ອອກດອກເປັນຊ ີ່ຕາມປາຍ
ຍອດປະກອບດ້ວຍຊ ີ່ດອກຍ່ອຍ 2 - 7 ຊ ີ່ສີຂຽວປົນນ ໍ້ານຕານ, ເປັນພືດລະດູດຽວຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດແລະລ າຕົໍ້ນ. 
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3. ຫຍ້າເຂົົ້ານົກສີບວົ (Jungle rice) 
ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Echinochloa colona (L.) Link. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ, ມີລ າຕົໍ້ນແຜ່ອອກຈາກເຫງົໍ້າ, ຊ ີ່ຍອດສູງຂືໍ້ນ, ລ າຕົໍ້ນສີມ່ວງແດງຍາວ ແລະ ລຽບອາດ
ຈະຍາວເຖິງ 70 ຊມ, ຂ ໍ້ປຸ້ງ ແລະ ງ ອອກໃບຍາວ 3 – 25 ຊມ, ອອກສະລັບຂ້າງກັນອອກດອກເປັນຊ ີ່ຍາວ 5 - 15 ຊມ,
ແຍກເປັນຊ ີ່ສັໍ້ນໆຫຼາຍຊ ີ່ແຕ່ລະຊ ີ່ຍາວ 1 - 2 ຊມ ດອກສີຂຽວອ່ອນເປັນຫຍ້າລະດູດຽວຂະຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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4. ຫຍ້າຕີນກາ (Wiregrass) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Eleusing indica (L.) Gaerunm 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ, ລ າຕົໍ້ນແຕກເປັນກ ເມືີ່ອສູງຫຼາຍຈະເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ, ຍອດຕັໍ້ງຊືີ່ ປະມານ 20 - 60
ຊມ, ຕົໍ້ນອ່ອນມີລັກສະນະແປມີສີຂຽວອ່ອນ,ແຜ່ນໃບແຄບລຽບຍາວ, ຂອບໃບຂະໜານກັນ, ປາຍໃບແຫຼມ,ອອກດອກ
ເປັນຊ ີ່ສີຂຽວ, ກ້ານຊ ີ່ດອກຍາວ, ເປັນຫຍ້າລະດູດຽວຂະຫາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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ຫຍ້າຕນີຕິດ () 
 

5. ຊືົ່ວິທະຍາສາດ: Brachiaria reptans (L.) 
 

ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ, ມີລ າຕົໍ້ນເລືອນອນໄປກັບໜ້າດິນ,ຕາມຂ ໍ້ຈະມີຮາກທຸກຂ ໍ້, ຂືໍ້ນເປັນຝຸ່ມໜາແໜ້ນ, ໃບມີຂົນຊາ 
ແລະ ຍາວດອກສີຂຽວອ່ອນຍາວປະມານ 0.2 ຊມ, ມີດອກຕະຫຼອດປີ,ເປັນຫຍ້າຂ້າມປີຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ ແລະຕາ
ພົບໃນສວນປູກພືດທົີ່ວໄປ. 
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6. ຫຍ້າຕີນນົກ (Soutern crapgras) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ, ມີລ າຕົໍ້ນເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ,ຍອດແລະຊ ີ່ດອກຕັໍ້ງຊືີ່ປະມານ 30 ຊມ, ຕົໍ້ນອ່ອນແຕກ      
ແໜງອອກຈາກຕາຕາມຂ ໍ້ຂອງລ າຕົໍ້ນໃບຍາວ 5 - 8 ຊມ, ມີຂົນຕາມກາບໃບ,ກ້ານຊ ີ່ດອກຍາວ 20 - 25 ຊມ ແຕກເປັນຊ ີ່
ດອກຍ່ອຍໆ 6 - 8 ຊ ີ່, ດອກມີສີຂາວຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດພົບໃນສວນປູກພືດທົີ່ວໄປ. 
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7. ຜັກເບຸ້ຍຫິນ (Horse purslane) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Triantherma portulacastrum L. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບກ້ວາງ, ເປັນພືດລົໍ້ມລຸກ, ເລືອໄປຕາມໜ້າດິນຍາວ ປະມານ 1 ມ, ລ າຕົໍ້ນມົນ, ອວບນ ໍ້າ, ສີຂຽວ
ແກມມ່ວງຜິວລຽບເປັນເງົາ, ໃບເປັນຮູບໄຂ່ລຽງໂຕແບບຊືີ່ຂ້າມເຫງົໍ້າໃບ ແລະ ປາຍເປັນດອກດ່ຽວເກີດທີີ່ກີບໃບບ ີ່ມີກ້ານ
ດອກ, ເປັນພືດລະດູດຽວຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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8. ຜັກຫົມຫິນ (Erect spiderleng) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Boerhavia erecta L. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບກ້ວາງປະມານ 0.4 - 0.5 ມ, ເຫງົໍ້າຕົໍ້ນເປັນສີມ່ວງແດງ, ແຕກກິີ່ງກ້ານຈ ານວນຫຼາຍ, ໃບດ່ຽວ
ອອກຈາກລ າຕົໍ້ນຊືີ່ກັນເປັນຄູ່, ຂອບໃບຄ້າຍຄືແຂ້ວເລືີ່ອຍ, ບ ີ່ມີຂົນ, ກ້ານຂອງໃບມີສີມ່ວງເຂັໍ້ມ ປາຍໃບແຫຼມ, ດອກມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ, ອອກເປັນຊ ີ່ສີຂາວອົມບົວ, ເປັນພືດລະດູດຽວ ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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9. ຜັກຫົມ (Smooth pigweed) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Amaranthus hybridus L. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບກ້ວາງ, ລ າຕົໍ້ນຕັໍ້ງຊືີ່, ອວບນ ໍ້າ 30 - 80 ຊມ, ແຕກກິີ່ງກ້ານບ ີ່ຫຼາຍ, ຕົໍ້ນສີຂຽວ, ໃບດ່ຽວອອກ
ສະລັບຂ້າງກັນ, ຂ ໍ້ລະໃບ, ໃບເປັນຮູບສາມຫຼີ່ຽມ, ເຫງົໍ້າໃບກ້ວາງ, ປາຍໃບຍາວ, ມົນ, ອອກດອກເປັນຊ ີ່ຕາມງ່າໃບ, ດອກ
ເປັນສີມ່ວງປົນຂຽວ, ເປັນພືດລະດູດຽວ ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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10. ຫຍ້າຢາງ (wild poinsettia) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Euphorbia heterophylla L. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບກ້ວາງ, ລ າຕົໍ້ນຕັໍ້ງຊືີ່ 30 - 80 ຊມ, ມີຂົນປົກຫຸ້ມຕົໍ້ນ, ສີມ່ວງແດງ, ມີຢາງສີຂາວ, ໃບດ່ຽວ
ອອກສະລັບກັນ, ອອກດອກທີີ່ຍອດເປັນຈຸ້ມ, ດອກສີຂາວອົມຂຽວ, ມີກ້ານດອກສັໍ້ນໆ, ເປັນພືດລົໍ້ນລຸກລະດູດຽວ
ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ຕົົ້ນປ ຫຍ້າ (Wildjew’s mallow) 

 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ: Corchorus aestuans L. 
 ເປັນຫຍ້າປະເພດໃບກ້ວາງ, ລ າຕົໍ້ນສີແດງ, ໃບເປັນຮູບໄຂ່, ເຫງົໍ້າໃບມົນປາຍໃບແຫ່ຽມລຽງສະລັບກັນ, ຂອບໃບ
ເປັນຊິກແຊັກຄືແຂ້ວເລືີ່ອຍ, ຊ ີ່ດອກສີເຫືຼອງ, ເປັນພືດລົໍ້ມລຸກ, ເປັນພືດລະດູດຽວຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ. 
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ຫຍ້າແຫຸ້ວໜູ () 

12. ຊືົ່ວິທະຍາສາດ:Cyperus rutundus L. 

 

 ຫຍ້າປະເພດກົກ, ລ າຕົໍ້ນເປັນຮູບສາມຫຼີ່ຽມຕັໍ້ງຊືີ່ 20 – 70 ຊມ, ມີລະບົບຮາກຝອຍ, ມີລ າຕົໍ້ນໃຕ້ດິນສີຂາວເມືີ່ອ
ແກ່ຈະປ່ຽນເປັນສີນ ໍ້າຕານ, ມີແໜງສ້າງຫົວເປັນຈ ານວນຫຼາຍ, ໃບລຽບຍາວ 10 – 30 ຊມ, ອອກດອກເປັນຊ ີ່ (umbel), 
ດອກຍ່ອຍສີນ ໍ້າຕານເຂັໍ້ມ ເປັນພືດຫຼາຍລະດູຂະຫຍາຍດ້ວຍເມັດແລະຫົວ (tuber). 
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VII. ສັດຕູທ າມະຊາດຂອງ ສາລ ີ

 
 

ແມງເຕົີ່າທອງລາຍຍັກ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Menochilus sexmaculatus Fabricius 

 
 
 
 
 

ແມງເຕົີ່າທອງສີສົໍ້ມ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Micraspis sp 

 
 
 
 
 

ແມງເຕົີ່າທອງ ຮາໂມເນຍ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 
Harmonia octomaculata Fabricius 

 
 
 
 
 

ແມງເຕົີ່າທອງລາຍສະໝ  ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Cocinella transversalis Fabricius 

 
 
 
 
 

ແມງເຕົີ່າທອງເຫືຼອງ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Illeis indica Timberlake 

 

 

 

 

 

ແມງຊ້າງປີກໃສ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Chrysopa basalis Walker 
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ແມງປີກໃສສີນ ໍ້າຕານ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Hemerobius sp. 

 
 
 
 
 

ແມງຫາງໜີບກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Proreus simelans Stallen 

 
 
 
 
 

ຈິີ່ງຫີຼດຂາວ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Occanthus sp. 

 
 
 
 
 

ແມງແຄງຕາໃຫຍ່ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Geocoris sp. 

 
 
 
 
 

ແມງກົໍ້ນກະດົກ ກິນໄຂ່ແມງກະເບືໍ້ອ ແລະ 
ເພ້ຍ 

Paederus fuscipes Curtis 

 
 
 
 
 

ດ້ວງມົດ ກິນໄຂ່ແມງກະເບືໍ້ອ ແລະ ເພ້ຍໄຟ 

Anthicus sp. 

 

 
 
 
 

 

ແມງແຄງ ກິນເພ້ຍໄຟ ແລະ ເພ້ຍອ່ອນ 

Orius sp. 

 
 
 
 
 

ແມງວັນນ ໍ້າດອກໄມ້ ກິນເພ້ຍອ່ອນ 

Syrphid fly    
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ແມງວັນຂາຍາວ ກິນແມງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ໄຮຕ່າງໆ Dolichopus sp. 

 
 
 
 
 

ແມງມູມຕາຫົກແຫຼີ່ມ 

  Oxyopes sp. 

 
 
 
 
 

ແມງວັນກົໍ້ນຂົນTachinid flyກິນດ້ວງເຈາະລ າຕົໍ້ນ, ດ້ວງເຈາະຝັກ ແລະ ບົໍ້ງຝູງ 
 
 

 
 
 
 

ແຕນບຽນ 

       Goniozus sp. 
 
 
 
 
 

ແຕນບຽນ 

Cotesia spp.          
 
 
 
 
 

ແຕນບຽນ 

       Trichogramma sp. 
 
 
 
 
 

ແມງແຄງເພັດສະຄາດ 

Assassin bug 
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ນົກແສກ ກິນໜູ 

 
 
 
 
 
 
 

ຈອນຟອນ ກິນໜູ 

 
 
 
 
 
 

 
ເຊືໍ້ອແບກທີເລຍ 

     Bacillus thuringiensis 

 
 
 
 
 

ເຊືໍ້ໍ້ອໄວລັດ NPV ທ າລາຍບົໍ້ງເຈາະສະໝອງ
ຝ້າຍ NPV Ha 

 
 
 
 
 

ເຊືໍ້ອໂປໂຕຊົວ ທ າລາຍໜູ 

Sarcocystis singaporensis 

 
 
 
 
 
 

ຈິງຫີຼດ ກິນເພ້ຍ 

Metioche sp. 
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VIII. ການຕິດຕາມສະພາບສັດຕູພືດ, ສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ 
ຕົົ້ນສາລ ີ

 

  ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງຕິດຕາມສະພາບສັດຕູພືດຂອງສາລີ, ສັດຕູທ າມະຊາດ (ແມງກິນແມງ,ແຕນບຽນ ແລະ ເຊືໍ້ອ
ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ) ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງສາລີທີີ່ຖືກສັດຕູພືດທ າລາຍ ໂດຍການສ າຫຼວດ ແລະ ກວດນັບ ຢ່າງສະໝ ີ່າສະເໝີ 
ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມປູກຈົນເຖິງໄລຍະເກັບກ່ຽວ ແລ້ວປະເມີນສະພາບການດັີ່ງນີໍ້:  
 • ບົດບາດຂອງສັດຕູທ າມະຊາດ ໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ 

 • ຊະນິດ ແລະ ຈ ານວນຂອງສັດຕູພືດ ທີີ່ມີຊີວິດໃນເວລາສ າຫຼວດ 

 • ປະລິມານສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດທີີ່ຖືກສັດຕູພືດທ າລາຍ 

 

1. ວິທີການຕິດຕາມສະພາບສັດຕູພືດຂອງສາລ ີ

 

1. ໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສາລີ 
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- ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄລຍະທ າອິດ (Principal growth stage 1) ເປັນໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໃບເລີີ່ມ
ຈາກໄລຍະ 10 ວັນ, ຈະເກີດໃບທ າອິດ ຈົນເຖີງໄລຍະ 19 ວັນເຊີີ່ງສາລີຈະມີ 9 ໃບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ. 
 - ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄລຍະທີີ່ 3 (Principal growth stage 3) ເປັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລ າຕົໍ້ນ ເລີີ່ມຈາກ
ໄລຍະ 30 ວັນ, ລ າຕົໍ້ນຈະຢືດຍາວເກີດປ້ອງທ າອິດ ຈົນເຖີງໄລຍະ 39 ວັນ, ລ າຕົໍ້ນສາລີ ຈະມີ 9 ປ້ອງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ. 
 - ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໄລຍະສ້າງດອກ (Principal growth stage 5) ເປັນໄລຍະທີີ່ສາລີເລີີ່ມສ້າງດອກຕົວ
ຜູ(້Tassel) ເລີີ່ມຈາກໄລຍະ 51 ວັນ, ເຊີີ່ງຈະພົບຊ ີ່ດອກຕົວຜູ້ເລີີ່ມພົໍ້ນຍອດ ແລະ ກາງດອກ. 
 - ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໄລຍະການພັດທະນາຂອງດອກ (Principal growth stage 6) ເປັນໄລຍະການ
ພັດທະນາຂອງດອກຜູ້ ເລີີ່ມຈາກໄລຍະ 61 ວັນ, ເຊີີ່ງບ ລິເວນກາງຊ ີ່ ດອກຜູ້ເລີີ່ມບານມີເກສອນຕົວຜູ້ພົໍ້ນອອກມາ, ດອກ
ຕົວແມ່ ຫືຼ ຝັກ ເລີີ່ມພົໍ້ນອອກຈາກກາບໃບ ຈົນເຖີງໄລຍະ 69 ດອກຕົວຜູ້ ແລະ ດອກຕົວແມ່ ປະສົມພັນສ າເລັດ ແລະ 
ເລີີ່ມແຫ້ງ.  
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 - ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໄລຍະການພັດທະນາຂອງຝັກ (Principal growth stage 7) ເປັນໄລຍະການພັດທະນາ
ຂອງຝັກ ເລີີ່ມຈາກໄລຍະ 71 ວັນ, ເລີີ່ມເກີດເມັດຈົນເຖິງໄລຍະ 79 ວັນ, ເປັນໄລຍະທີີ່ເມັດ ແລະ ຝັກ ໃຫຍ່ເກືອບຈະ
ເຕັມທີີ່. 
 - ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໄລຍະຝັກສຸກແກ່ (Principal growth stage 8) ເປັນໄລຍະທີີ່ເມັດ ແລະ ຝັກ ຈະເລີນ
ເຕີບໂຕເຕັມທີີ່ ເລີີ່ມຈາກໄລຍະ 81 ວັນ, ຝັກຍັງອ່ອນຢູ່ຈົນເຖີງໄລຍະ 89 ວັນ, ຝັກສຸກເຕັມທີ ແລະ ແຂງ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການສ າຫ ວດ 
 

ສັດຕູພືດ 
ໄລຍະການຈະເລີນ

ເຕີບໂຕ  
ການສ ູ່ມ ແລະ ຈ ານວນ

ຕົວຢູ່າງ 
ລະດັບET 

ບົໍ້ງຝູງສາລີ ສາລີ ອາຍຸ 
7 - 21 ວັນ 

ສຸ່ມທຸກແຖວໆ 2-4 ຕົໍ້ນ 

- ອາຍຸ 7 ວັນ ສຸ່ມ 100 ຕົໍ້ນ 

- ອາຍຸ 15 ວັນ ສຸ່ມ 50 ຕົໍ້ນ 

- ອາຍຸ 21 ວັນ ສຸ່ມ 100 
ຕົໍ້ນ 

- ຍອດຖືກທ າລາຍຫຼາຍກວ່າ 50% 

ບົໍ້ງຝູງເຂົໍ້າ ກ່ອນອອກຝັກ ສຸ່ມສ າຫຼວດ  100 ຕົໍ້ນ - ຕົໍ້ນສາລີ ຖືກທ າລາຍຫຼາຍກວ່າ  50% 
ດ້ວງກ ສາລີ ອາຍຸ 1 ເດືອນ ເຖີງ 

ໄລຍະປະສົມເກສອນ 

ສຸ່ມສ າຫຼວດ100 ຕົໍ້ນ - ພົບກຸ່ມໄຂ່  5 - 10 ກຸ່ມຕ ີ່100 ຕົໍ້ນ ຫືຼ 

- ດ້ວງ 1 - 2 ໂຕ/ຕົໍ້ນ ຫືຼ 

- ພົບຮູເຈາະ  1 - 2 ຮູ/ຕົໍ້ນ 
ບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ ໄລຍະອອກຝັກ ສຸ່ມສ າຫຼວດ 100 ຕົໍ້ນ - ພົບບົໍ້ງ 10 - 20 ໂຕ/100 ຕົໍ້ນ 

ແມງກິນູນກຸຫຼາບ ໄລຍະການພັດທະ 
ນາຂອງໃບ ແລະ ລ າ

ຕົໍ້ນ 

ສຸ່ມສ າຫຼວດ 100 ຕົໍ້ນ - ໃບຖືກທ າລາຍ 50% 

 
ການສ າຫ ວດບົົ້ງຝູງສາລີ Fall army worm 

 ຍ່າງສ າຫຼວດໃນສວນປູກສາລີ ເປັນຮູບຕົວອັກສອນWສ າຫຼວດສຸ່ມເອົາສາລີ  5 ຈຸດ, ຈຸດລະ 10 ຕົໍ້ນ (ຕາມຮູບ
ພາບ) ກວດນັບເບີີ່ງຢ່າງລະອຽດ ແລ້ວບັນທ ກຈ ານວນຕົໍ້ນທີີ່ມີຮ່ອງຮອຍການທ າລາຍຂອງບົໍ້ງຝູງ ພ້ອມບັນທ ກຂ ໍ້ມູນຕາມ
ຕົວຢ່າງດັີ່ງນີໍ້:  
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ຈ ດທີ 1 ຈ ດທີ 2 ຈ ດທີ 3 ຈ ດທີ 4 ຈ ດທີ 5 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່ສ າ
ຫຼວດ 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ຖືກທ າ
ລາຍ? 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ສ າ
ຫຼວດ 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ຖືກທ າ
ລາຍ? 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ສ າ
ຫຼວດ 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ຖືກທ າ
ລາຍ? 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ສ າ
ຫຼວດ 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ຖືກທ າ
ລາຍ? 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ສ າ
ຫຼວດ 

ຈ/ນ 

ຕົໍ້ນທີີ່
ຖືກທ າ
ລາຍ? 

1 X 1 X 1  1 X 1 X 

2  2  2  2  2  

3 X 3  3 X 3 X 3  

4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 

5  5  5  5  5 X 

6 X 6 X 6  6  6 X 

7  7  7  7  7 X 

8 X 8  8 X 8 X 8 X 

9  9  9  9  9  

10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 

ລວມຈ າ
ນວນ
ຕົົ້ນ

ຖືກທ າ
ລາຍ 

6  4  4  5  7 

 

 ລວມຈ ານວນຕົໍ້ນສາລີ ທີີ່ຖືກທ າລາຍແລ້ວ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ ເຊີີ່ງຈາກຕົວຢ່າງນີໍ້ຈະໄດ້ = 6 + 4 + 4 + 5 + 7 
= 26 ຫືຼ 52%ຂະນະດຽວກັນກ ີ່ໃຫ້ບັນທ ກສະພາບສວນປູກສາລີ, ສະພາບຕົໍ້ນສາລີ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີີ່ຖືກທ າລາຍ 
ລວມທັງຊະນິດ ແລະ ຈ ານວນຂອງສັດຕູທ າມະຊາດທີີ່ພົບ. 
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2. ການຈັດການເພຸ້ຍອ່ອນ 

 

ລະດັບເສດຖະກິດ 

 - ໄລຍະກ່ອນການອອກດອກ ເມືີ່ອພົບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍອ່ອນຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງພືໍ້ນໃບໝົດຕົໍ້ນ 

 - ໄລຍະຫັຼງອອກດອກ ເມືີ່ອພົບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍອ່ອນຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງພືໍ້ນທີີ່ຊ ີ່ດອກ 

ການຈັດການເພຸ້ຍອ່ອນ 

 • ຕິດຕາມສະພາບການທ າລາຍເພ້ຍອ່ອນ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ສຸ່ມສ າຫຼວດສາລີ ທຸກໆແຖວ, ແຖວລະ 2 - 4 ຕົໍ້ນ ລວມ 100 ຕົໍ້ນ/ໄລ່ ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ ປີໍ້ນເບີີ່ງ
ການທ າລາຍຂອງເພ້ຍອອ່ນຢູ່ກ້ອງໃບ ແລະ ປະເມີນເປີເຊັນຄວາມໜາແໜ້ນຕ ີ່ພືໍ້ນທີີ່ໃບ ໃນໄລຍະອອກດອກ, ກວດເບີີ່ງ
ການທ າລາຍຢູ່ຊ ີ່ດອກເພດຜູ້, ປະເມີນເປີເຊັນຄວາມໜາແໜ້ນຕ ີ່ພືໍ້ນທີີ່ຊ ີ່ດອກ. 
  - ປະເມີນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍອ່ອນ ແລະ ກວດນັບຈ ານວນສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 

  - ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ ພົບເພ້ຍອ່ອນໜາແໜ້ນຫຼາຍກວ່າ 25%ຂອງພືໍ້ນທີີ່ໃບ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້
ອຍ 

  - ໃນໄລຍະຫັຼງອອກດອກພົບເພ້ຍອ່ອນໜາແໜ້ນຫຼາຍກວ່າ  25%ຂອງພືໍ້ນທີີ່ຊ ີ່ດອກ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້
ອຍ 

 • ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ແບບຊີວະວິທະຍາ 

 - ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດໄວ້ຄວບຄຸມເພ້ຍອ່ອນ 

 - ແມງເຕົີ່າທອງລາຍຍັກ  Menochilus sexmaculatus 

 - ແມງເຕົີ່າທອງສີສົໍ້ມ  Micraspis sp. 

 -ແມງເຕົີ່າທອງຮາໂມ  Harmonia octomaculata 

 -ແມງເຕົີ່າທອງລາຍສະໝ   Coccinella transversalis 

 -ແມງເຕົີ່າທອງເຫືຼອງ  Illeis indica 

 - ແມງຊ້າງປີກໃສ   Chrysopa basalis 

 - ແມງຊ້າງປີກໃສສີນ ໍ້າຕານ  Hemerobius sp. 

 -ແມງຫາງໜີບ   Proreus simulans 

 - ຈິີ່ງຫີຼດຂາວ   Oecanthus sp. 

 - ແມງແຄງຕາໃຫຍ່  Geocoris sp. 

 - ແມງວັນນ ໍ້າດອກໄມ້  Syrphid fly 

 - ຈິີ່ງຫີຼດ    Metioche sp. 

 • ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 

-ຫັຼງເກັບກ່ຽວ ຫືຼ ກ່ອນປູກ ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍເພ້ຍອ່ອນ ທີີ່ຕິດຢູ່ຕາມເສດຊາກພືດ 
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-ກ າຈັດວັດຊະພືດໃນສວນປູກສາລີ ເພືີ່ອຫຼຸດທີີ່ຢູ່ອາໃສ 

-ປູກພືດໝູນວຽນ ເພືີ່ອຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍພັນ ຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຂອງເພ້ຍອ່ອນ 

 

 • ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

- ເກັບໃບສາລີທີີ່ມີເພ້ຍອ່ອນລະບາດ ໄປເຜົາທ າລາຍຖີໍ້ມ. 
• ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊຸ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

-ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ ເມືີ່ອຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍອ່ອນຫຼາຍກວ່າ  25%ຂອງພືໍ້ນທີີ່ໃບ; 
-ໃນໄລຍະຫັຼງອອກດອກ ເມືີ່ອຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍອ່ອນຫຼາຍກວ່າ  25%ຂອງພືໍ້ນທີີ່ຊ ີ່ດອກ; 
-ສີດສະເພາະຈຸດທີີ່ພົບການລະບາດຂອງເພ້ຍອ່ອນ; 
-ຫີຼກລ້ຽງການສີດເມືີ່ອພົບສັດຕູທ າມະຊາດ ເຊັີ່ນ: ແມງເຕົີ່າທອງ, ແມງຫາງໜີບ, ແມງຊ້າງປີກໃສ ຫືຼ ແມງວັນນ ໍ້າ
ດອກໄມ້ເປັນຕົໍ້ນ; 
- ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າຄື: 
 -ກຸ່ມຄາບາເມດ ເຊັີ່ນ: ຄາຣບາລິນ 85%WPອັດຕາ  50 ກຼາມ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

 -ກຸ່ມໄພຣີທຣອຍ ເຊັີ່ນ: ເບຕາໄຊຟູນທຣີນ 25% ECອັດຕາ 40 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

 -ກຸ່ມອ ກາໂນຟອດເຟດ ເຊັີ່ນ: ໄດອະຊີນອນ 60% ECອັດຕາ  15 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 
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3. ການຈັດການບົົ້ງຝງູ(Beet armyworm) 

 

ລະດັບເສດຖະກິດ 

 ໄລຍະສາລີ ອາຍຸ 7 - 21 ວັນເມືີ່ອພົບຍອດຖືກທ າລາຍ 50% 

ການຈັດການບົົ້ງຝູງສາລີ 
•ຕິດຕາມສະພາບການຂອງບົໍ້ງຝູງ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

-ສຸ່ມສ າຫຼວດສາລີທຸກແຖວ, ແຖວລະ 2 - 4 ຕົໍ້ນ ລວມ 100 ຕົໍ້ນ ໃນແປງປູກສາລີ ອາຍຸ 7 - 21ວັນ 

-ປະເມີນເປີເຊັນຕົໍ້ນສາລີທີີ່ຍອດຖືກບົໍ້ງຝູງທ າລາຍ ແລະ ກວດນັບສັດຕູທ າມະຊາດ 

-ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີ ຖືກບົໍ້ງຝູງທ າລາຍ ຫຼາຍກວ່າ 50%ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

•ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບຊີວະວິທະຍາ 

-ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ໄວ້ເພືີ່ອຄວບຄຸມບົໍ້ງຝຸງສາລີ 
-ແມງກົໍ້ນກະດົກ  Paederus fuscipes 

-ດ້ວງມົດ    Anthicus sp. 

-ແມງວັນກົໍ້ນຂົນ  Tachinid fly 

-ແຕນບຽນ    Cotesia spp. 

-ແມງແຄງເພັດສະຄາດ assassin bug 

-ເຊືໍ້ອແບ໋ກທີເຣຍ (Bt) Bacillus thuringiensis 

-ເຊືໍ້ໍ້ອໄວຣດັ   NPV Se 

•ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 

-ຫັຼງເກັບກ່ຽວ ຫືຼ ກ່ອນປູກ ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍບົໍ້ງ ແລະ ດັກແດ້ ທີີ່ຕິດຢູ່ຕາມເສດຊາກພືດ 

-ກ າຈັດວັດຊະພືດໃນສວນປູກສາລີ ເພືີ່ອຫຼຸດທີີ່ຢູ່ອາໃສ 

-ປູກພືດໝູນວຽນ ເພືີ່ອຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍພັນ ຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ 
•ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

- ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ແລະ ກຸ່ມບົໍ້ງທີີ່ຟັກໃໝ່ມາທ າລາຍຖີໍ້ມ 
•ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊຸ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

-ໃນໄລຍະສາລີ ອາຍ ຸ7 - 21 ວັນ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີຖືກບົໍ້ງທ າລາຍຫຼາຍກວ່າ  50% 

-ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 

-ກຸ່ມໄພຣີທຣອຍ ຄື: ເບຕາໄຊຟູນທຣີນ 25% ECອັດຕາ 40 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

-ກຸ່ ມ ເບ ນ ໂ ຊ ອິ ນ ຢູ ເ ລ ຍ  ຄື :  ຟ ລູ ເ ຟ ນ ນ ອ ກ ຊູ ຣ ອ ນ  5 %ECແ ລ ະ  ຄ ລ ຟ ລູ ອ າ ຊູ ຣ ອ ນ 

5% ECອັດຕາ 30 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ. 
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4. ການຈັດການດ້ວງກ ສາລີ(Corn borer) 

 

ລະດັບເສດຖະກິດ 
- ໄລຍະກ່ອນອອກດອກເມືີ່ອພົບກຸ່ມໄຂ່ 5 – 10 ກຸ່ມຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ 

- ໄລຍະຫັຼງອອກດອກເມືີ່ອພົບຕົວອ່ນຂອງດ້ວງກ  50 ຕົວ ຫືຼ ຮູເຈາະ 50 ຮູຕ ີ່ສາລ ີ100 ຕົໍ້ນ 

 

ການຈັດການດ້ວງກ ສາລີ 
• ຕິດຕາມສະພາບການຂອງດ້ວງກ ສາລີ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

- ສຸ່ມສ າຫຼວດສາລີທຸກແຖວ, ແຖວລະ 2 - 4 ຕົໍ້ນ ລວມ  100 ຕົໍ້ນ/ໄລ່ ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ ກວດນັບຈ າ
ນວນກຸ່ມໄຂ່ ທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍເກັດປາ ລຽນຊ້ອນກັນເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມລະ  10 - 30 ໜ່ວຍ ໃນໄລຍະຫັຼງອອກດອກ ກວດ
ນັບຈ ານວນຕົວອ່ອນ ຫືຼ ຈ ານວນຮູເຈາະຂອງຕົວອ່ອນທີີ່ຕົໍ້ນສາລີ  

- ປະເມີນຈ ານວນກຸ່ມໄຂ່, ໂຕອ່ອນ ຫືຼ ຈ ານວນຮູເຈາະ ແລະ ກວດນັບຈ ານວນ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

ການປຸ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 

- ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກພົບກຸ່ມໄຂ່ 5 - 10 ກຸ່ມໄຂ່ຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

- ໃນໄລຍະຫັຼງອອກດອກ ພົບຈ ານວນໂຕອ່ອນ 50 ໂຕ ຫືຼ ຮູເຈາະ 50 ຮູຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດ
ໜ້ອຍ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ແບບຊີວະວິທະຍາ 
- ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດໄວ້ຄວບຄຸມດ້ວງກ ສາລີ ໄດ້ແກ່: 

    - ແມງຫາງໜີບ Proreus simulans 

    - ແມງກົໍ້ນກະດົກ Paederus fuscipes 

    - ດ້ວງມົດ Anthicus sp. 

    - ແມງມູມຕາຫົກຫຼີ່ຽມ Oxyopes sp. 

    - ແມງວັນກົໍ້ນຂົນ Tachinid fly 

    - ແຕນບຽນ Goniozus sp. 

    - ແຕນບຽນໂຄເຕເຊຍ Cotesia spp. 

    - ແຕນບຽນໄທຣໂຄກຣາມມາ Trichogramma sp. 

    - ແມງແຄງເພັດສະຄາດ assassin bug 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 
  - ຫັຼງເກັບກ່ຽວ ຫືຼ ກ່ອນປູກຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍໂຕອ່ອນ ແລະ ດັກແດ້ ທີີ່ຕິດຢູ່ຕາມ
ເສດຊາກພືດ 

  - ກ າຈັດວັດຊະພືດໃນສວນປູກສາລີ ເພືີ່ອຫຼຸດທີີ່ຢູ່ອາໃສ 

  - ປູກພືດໝູນວຽນເພືີ່ອຂັດຂວາງ ການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຂອງດ້ວງກ ສາລີ 
 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

  - ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ແລະ ກຸ່ມໂຕອ່ອນຂອງດ້ວງກ  ທີີ່ຟັກອອກມາໃໝ່ໆທ າລາຍຖີໍ້ມ 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 
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  - ໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກພົບກຸ່ມໄຂ່ 5 - 10 ກຸ່ມຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

    - ໃນໄລຍະຫັຼງອອກດອກ ພົບຈ ານວນຕົວອ່ອນ 50 ໂຕ ຫືຼ ຮູເຈາະ 50 ຮູຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ 
ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

  - ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າໃຊ້ 
    - ກຸ່ມໄພຣີທຣອຍ ໄດ້ແກ່ ເດລພາເມທຣີນ 3% EC ອັດຕາ  10 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

   - ກຸ່ມເບນໂຊອິນຢູເລຍ(benzoylureas)ໄດ້ແກ່ ໄຕຟລູບຣອນ 25% WPອັດຕາ 30 ກຼາມ/
ນ ໍ້າ 20 ລິດ ຫືຼ ເທຟລູເບນຊູຣອນ 5% ECອັດຕາ 25 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ ຫືຼ ຄລ ຟລູອາຊູຣອນ 5% ECອັດຕາ 25 ມລ/ນ ໍ້າ 
20 ລິດ  
   - ກຸ່ມຟີໂພຣົນ ໄດ້ແກ່ ຟີໂປຣນິນ 5% SCອັດຕາ 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ  

 

5. ການຈັດການບົົ້ງເຈາະຝັກສາລີ (Corn earworm) 
 

ລະດັບເສດຖະກິດ  
 - ເມືີ່ອພົບບັໍ້ງ 10 - 20 ໂຕຕ ີ່ສາລີ 100 ຕົໍ້ນ 

ການຈັດການບົົ້ງເຈາະຝັກສາລີ 
 • ຕິດຕາມສະພາບການຂອງບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ສຸ່ມສ າຫຼວດສາລີທຸກແຖວ, ແຖວລະ 2 - 4 ຕົໍ້ນ ລວມ  100 ຕົໍ້ນ/ໄລ່ ກວດນັບໂຕອ່ອນ ໃນຊ່ວງ
ສາລີອອກຝັກໃໝ່ໆ ບ ລິເວນເສັໍ້ນໄໝ ທີີ່ປາຍຝັກຂອງສາລີແຕ່ລະຕົໍ້ນ  
  - ປະເມີນຈ ານວນບົໍ້ງທັງໝົດ ແລະ ກວດນັບສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບບົໍ້ງ 10 - 20 ໂຕຕ ີ່ສາລີ  100 ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້
ອຍ 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບຊີວະວິທະຍາ 
  - ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດໄວ້ຄວບຄຸມບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ ໄດ້ແກ່: 
    - ແມງຫາງໜີບ Proreus simulans 

    - ແມງກົໍ້ນກະດົກ Paederus fuscipes 

    - ດ້ວງມົດ Anthicus sp. 

    - ແມງມູມຕາຫົກຫຼີ່ຽມ Oxyopes sp. 

    - ແມງວັນກົໍ້ນຂົນ Tachinid fly 

    - ແຕນບຽນ Goniozus sp. 

    - ແຕນບຽນໂຄເຕເຊຍ Cotesia spp. 

    - ແຕນບຽນໄທຣໂຄກຣາມມາ Trichogramma sp. 

    - ແມງແຄງເພັດສະຄາດ assassin bug 

                   -  ເຊືໍ້ໍ້ອໄວຣັດບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີHa NPV 
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 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 
  - ຫັຼງເກັບກ່ຽວ ຫືຼ ກ່ອນປູກຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍໂຕອ່ອນ ແລະ ດັກແດ້ ທີີ່ຕິດຢູ່ຕາມ
ເສດຊາກພືດ ແລະ ລີໍ້ຢູ່ໃນດິນ 

  - ກ າຈັດວັດຊະພືດໃນສວນປູກສາລີ ເພືີ່ອຫຼຸດທີີ່ຢູ່ອາໃສ 

  - ປູກພືດໝູນວຽນເພືີ່ອຂັດຂວາງ ການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຂອງບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ 
 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

  - ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ແລະ ໂຕອ່ອນຂອງບົໍ້ງຝູງທີີ່ຟັກອອກມາໃໝ່ທີີ່ບ ລິເວນໄໝ ແລະ ປາຍຝັກ ໄປທ າລາຍຖີໍ້ມ 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

  - ສີດຢາເຄມີເມືີ່ອພົບບົໍ້ງເຈາະຝັກສາລີ 10 - 20 ໂຕຕ ີ່ຕົໍ້ນສາລີ 100 ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້
ອຍ 

  - ຢາເຄມີປາປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າໃຊ້ 
   - ກຸ່ມເບນໂຊອິນຢູເຣຍ(benzoylureas)ເຊັີ່ນ: ຟລູເຟນນອກຊູຣອນ 5% ECອັດຕາ 30 ມລ/
ນ ໍ້າ 20 ລິດ  
   - ກຸ່ມຟີໂພຣົນ ໄດ້ແກ່ ຟີໂປຣນິນ 5% SCອັດຕາ 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ  
 

 

6. ການຈັດການບົົ້ງຝງູສາລີ (Corn Armyworm) 
 

ລະດັບເສດຖະກິດ 
  - ເມືີ່ອພົບບົໍ້ງ 3 - 4 ໂຕ/ຕົໍ້ນ 

ການຈັດການບົົ້ງຝູງສາລີ(Corn Armyworm) 
 • ຕິດຕາມສະພາບການຂອງບົໍ້ງຝູງກສາລີ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ສຸ່ມສ າຫຼວດສາລີທຸກແຖວ, ແຖວລະ 2 - 4 ຕົໍ້ນ ລວມ  100 ຕົໍ້ນຕ ີ່ໄລ່ ກວດນັບໂຕອ່ອນ ທີີ່ຕົໍ້ນສາລີ 
ແຕ່ລະຕົໍ້ນ  

  - ປະເມີນຈ ານວນບົໍ້ງທັງໝົດ ແລະ ກວດນັບສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອກວດພົບບົໍ້ງ 3 - 4 ໂຕຕ ີ່ຕົໍ້ນ ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າ ຈັດແບບຊີວະວິທະຍາ 
  - ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດໄວ້ຄວບຄຸມບົໍ້ງຝູງສາລີ ໄດ້ແກ່: 
    -  ແມງຫາງໜີບ Proreus simulans 

    - ແມງກົໍ້ນກະດົກ Paederus fuscipes 

    - ດ້ວງມົດ Anthicus sp. 

    - ແມງມູມຕາຫົກຫຼີ່ຽມ Oxyopes sp. 

    - ແມງວັນກົໍ້ນຂົນ Tachinid fly 
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    - ແຕນບຽນ Goniozus sp. 

    - ແຕນບຽນໂຄເຕເຊຍ Cotesia spp. 

    - ແຕນບຽນໄທຣໂຄກຣາມມາ Trichogramma sp. 

    - ແມງແຄງເພັດສະຄາດ assassin bug 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 
  - ຫັຼງເກັບກ່ຽວ ຫືຼ ກ່ອນປູກຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍໂຕອ່ອນ ແລະ ດັກແດ້ ທີີ່ຕິດຢູ່ຕາມ
ເສດຊາກພືດ ແລະ ລີໍ້ຢູ່ໃນດິນ 

  - ກ າຈັດວັດຊະພືດໃນສວນປູກສາລີ ເພືີ່ອຫຼຸດທີີ່ຢູ່ອາໃສ 

  - ປູກພືດໝູນວຽນເພືີ່ອຂັດຂວາງ ການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ 
 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

  - ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ແລະ ກຸ່ມຕົວອ່ອນຂອງບົໍ້ງຝູງທີີ່ຟັກອອກມາໃໝ່ທ າລາຍຖີໍ້ມ 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

  - ສີດຢາເຄມີເມືີ່ອພົບບົໍ້ງທ າລາຍຝັກສາລີ  3 - 4 ໂຕຕ ີ່ຕົໍ້ນ ແລະ ມີສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

  - ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ  
   -ກຸ່ມຄາບາເມດ ເຊັີ່ນ: ຄາບາລີນ 85% WP ອັດຕາ 45 ກຼາມ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ  
   - ກຸ່ມອ ກາໂນຟອດເຟດ ເຊັີ່ນ: ມາລາ ໄທອອນ 82% ECແລະ ເຟນີໂທຣໄທອອນ 50% ECອັດຕາ 
20 ແລະ 30 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

 

 

 
7. ການຈັດການບົົ້ງຝງູສາລີ (fall armyworm) 

 

ລະດັບເສດຖະກິດ 

 - ໄລຍະອາຍຸ ບ ີ່ເກີນ 1 ເດືອນ ເມືີ່ອພົບຮອຍທ າລາຍໃໝ່ທີີ່ຍອດ  20% ແລະ ເມືີ່ອອາຍຸເກີນ 1 ເດືອນ 
ເມືີ່ອພົບຮອຍທ າລາຍ ໃໝ່ທີີ່ຍອດ 40% 

 

ການຈັດການບົົ້ງຝູງສາລີ (fall armyworm) 

 • ຕິດຕາມສະພາບການຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ (fall armyworm) ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ຢ່າງສ າຫຼວດໃນແປງປູກສາລີເປັນຮູບຕົວ Wໂດຍການສຸ່ມສ າຫຼວດເອົາ 5 ຈຸດ ຈຸດລະ 10 ຕົໍ້ນ ກວດ 
ແລະ ບັນທ ກຈ ານວນຕົໍ້ນທີີ່ຖືກບົໍ້ງທ າລາຍຕັໍ້ງແຕ່ສາລີອາຍຸ 7 ວັນ ເຖິງໄລຍະອອກຝັກ  
  - ປະເມີນຈ ານວນຕົໍ້ນສາລີທີີ່ຖືກທ າລາຍໃໝ່ຢູ່ຍອດ ແລະ ກວດນັບ ຈ ານວນສັດຕູທ າມະຊາດ 

  - ການປ້ອງກັນ ແລະ ຈ າກັດ 

    - ໃນໄລຍະສາລີອາຍຸຕ ີ່າກວ່າ 1 ເດືອນ(early whorl stage)ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີຖືກບົໍ້ງຝູງທ າ
ລາຍໃໝ່ຈ ານວນ 20% 
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    - ໃນໄລຍະຕົໍ້ນສາລີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ເດືອນ(late whorl stage)ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີຖືກບົໍ້ງຝູງ
ສາລີທ າລາຍໃໝ່ຈ ານວນ 40% 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບຊີວະວິທະຍາ 
  - ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດໄວ້ຄວບຄຸມບົໍ້ງຝູງສາລີ(fall armyworm)ໄດ້ແກ່ 
    - ແມງຫາງໜີບ Proreus simulans 

    - ແມງກົໍ້ນກະດົກ Paederus fuscipes 

    - ດ້ວງມົດ Anthicus sp. 

    - ແມງມູມຕາຫົກຫຼີ່ຽມ Oxyopes sp. 

    - ແມງວັນກົໍ້ນຂົນ Tachinid fly 

    - ແຕນບຽນ Goniozus sp. 

    - ແຕນບຽນໂຄເຕເຊຍ Cotesia spp. 

    - ແຕນບຽນໄທຣໂຄກຣາມມາ Trichogramma sp. 

    - ແມງແຄງເພັດສະຄາດ assassin bug 

- ແມງແຄງພິຄາດ Eocanthecona furecllata 

    - ເຊືໍ້ໍ້ອ(Bt)Bacillus thuringiensis subs. Kurstakiແລະaizawai 

 

 

 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

  - ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ເຊີີ່ງອາດຈະພົບຢູ່ບ ລິເວນກ້ອງໃບ ແລະ ເທິງໃບ ແຕ່ລະກຸ່ມມີໄຂ່ປະມານ 100-200 ໜ່
ວຍ ມີຂນົສີນ ໍ້າຕານອ່ອນປົກຄຸມ ແລະ ບົໍ້ງໂຕອ່ອນທີີ່ຟັກອອກມາໃໝ່ ເຊິີ່ງຈະລວມໂຕຢູ່ເປັນກຸ່ມ ແລ້ວເກັບໄປທ າລາຍຖີໍ້ມ. 
 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບເຂດຕະກ າ 
  - ກ່ອນປູກ ຫືຼ ຫັຼງເກັບກ່ຽວໄຖພວນດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອທ າລາຍໂຕອ່ອນ ແລະ ດັກແດ້ ທີີ່ຕິດຕາມເສດ
ຊາກພືດ ແລະ ລີໍ້ຢູ່ໃນດິນ  
  - ກ າຈັດວັດຊະພືດຢູ່ໃນແປງປູກ ສາລີເພືີ່ອຫຼຸດພືດອາໃສຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ  
  - ປູກພືດໝູນວຽນເພືີ່ອຢຸດການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ຂອງບົໍ້ງຝູງສາລີ (fall armyworm) ແຕ່
ແມງໄມ້ຊະນິດນີໍ້ມີພືດອາໃສຫຼາຍກວ່າ 80 ຊະນິດ ນອກຈາກສາລີແລ້ວ ຍັງມີພືດອາໃສອືີ່ນໆເຊັີ່ນ: ເຂົໍ້າ, ອ້ອຍ, ເຂົໍ້າຟ້າງ, 
ໝາກເລັີ່ນ, ມັນຝຣັີ່ງ, ຢາສູບ, ຝ້າຍ,ດອກຕາເວັນ, ກ້ວຍ, ກະທຽມ, ຂີງ, ມັນດ້າງ,ໝາກເຜັດໃຫຍ່, ພືດຜັກຕະກຸນກະລ ີ່າ, 
ພືດຕະກຸນແຕງ, ພືດຕະກຸນຖົີ່ວ, ພືດຕະກຸນຫຍ້າ ແລະ ພືດຜັກອີກຫຼາຍຊະນິດ.  
 • ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

  - ສີດຢາເຄມມີປາບສັດຕູພືດເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີໃນໄລຍະອາຍຸຕ ີ່າກວ່າ 30 ວັນ(early whorl stage)ຖືກ
ບົໍ້ງຝູງສາລີທ າລາຍໃໝ່ຢູຍ່ອດ 20% ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ 

  - ສີດຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ເມືີ່ອພົບ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີ ໃນໄລຍະ ອາຍຸ ຫຼາຍກວ່າ 30 ວັນ (late whorl 

stage)ຖືກບົໍ້ງຝູງທ າລາຍໃໝ່ຢູ່ຍອດ 40% ແລະ ພົບສັດຕູທ າມະຊາດໜ້ອຍ  
  - ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດທີີ່ແນະນ າໃຊ້: 
    - ກຸ່ມ(spinetoram) 12% SCອັດຕາ 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 
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    - ກຸ່ມ(Chlorantraniliprole)5.17% SCອັດຕາ 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ ຫືຼ (flubendiamide) 

20% WGອັດຕາ 6 ກຣາມ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

    - ກຸ່ມ(Chlorfenapyr) 10% SC ອັດຕາ 30ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

    - ກຸ່ມ(indoxacarb) 15% SC ອັດຕາ 30ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

  - ສີດຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ທຸກໆ 7 ວັນ ຕິດຕ ີ່ກັນ 2 - 4 ຄັໍ້ງ ໂດຍການສະຫັຼບກຸ່ມ ເພືີ່ອຫຼຸດຄວາມ
ຕ້ານທານຢາປາບສັດຕູພືດຂອງບົໍ້ງຝູງ 
  - ຄວນສີດຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດໃນເວລາຕອນແລງ ເຊີີ່ງເປັນຊ່ວງທີີ່ບົໍ້ງອອກຈາກບ່ອນທີີ່ລີໍ້ຂ ໍ້ນມາຊອກ
ກິນອາຫານ 

  - ສາລີອາຍຸ ຫຼາຍກວ່າ 30 ວັນ ບົໍ້ງເລີີ່ມໃຫຍ່ເຈາະເຂົໍ້າໄປຢູ່ໃນຍອດ ໃຫ້ສີດຢາປາບສັດຕູພືດໃສ່ທີີ່ຍອດ
ຂອງສາລ ີ

 • ຂ ໍ້ຄວນພິຈາລະນາ 
  - ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດບົໍ້ງຝູງ ເມືີ່ອບົໍ້ງຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍກ າຈັດງ່າຍກວ່າບົໍ້ງທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່  
   - ບົໍ້ງຂະໜາດນ້ອຍ 

    - ເກັບບົໍ້ງໄປທ າລາຍຖີໍ້ມ 

    - ໃຊ້ເຊືໍ້ອບີທີ(Bt.) 

    - ໃຊ້ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ(ແມງຫາງໜີບ) 
    - ໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດຕາມຄ າແນະນ າ 
   - ບົໍ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ 
     - ໃຊ້ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ(ແມງແຄງເພັດສະຄາດ ແລະ ແມງແຄງພິຄາດ) 
     - ໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດຕາມຄ າແນະນ າ 
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8. ການຈັດການໜູ ສັດຕູສາລີ 
 

ການຈັດການໜູ ສັດຕູສາລີ 
 - ການສ າຫຼວດ ແລະ ການຕິດຕາມການລະບາດຂອງໜູ 

 - ພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ເຄີຍເຮັດນາມາກ່ອນ ຫືຼ ຢູ່ໃກ້ກັບພືໍ້ນທີີ່ປູກເຂົໍ້າ, ໃກ້ແຄມປ່າ ຫືຼ ໃກ້ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກ່ອນປູກສາລີ 
ຕ້ອງເຮັດການສ າຫຼວດວ່າມີຮ່ອງຮອຍທາງຍ່າງຂອງໜູ ແລະ ມີເສດຊາກພືດ ແລະ ສັດທີີ່ໜູນ າມາກັດກິນ
ເປັນອາຫານຫຼືບ ີ່ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດໜູໃນສວນສາລີ 
▪ ວິທີການກ າຈັດໜູແບບເຂດຕະກ າ 

  ປັບສະພາບແວດລ້ອມບ ີ່ໃຫ້ເໝາະສ າລັບເປັນບ່ອນອາໃສຂອງໜູ ເຊັີ່ນ: ການທ າຄວາມສະອາດ ສວນ
ປູກ, ກ າຈັດວັດຊະພືດ, ເກັບເສດຊາກພືດ ອອກຈາກສວນປູກໃຫ້ໝົດ. 
▪ ວິທີການກ າຈັດແບບວິທີກົນ 

 - ການຂຸດຈັບໜູ 

 - ການໃຊ້ກັບດັກໜູຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ກົງດັກໜູ, ກັບດັກໜູແບບຕີຕາຍ ແລະ ກາວດັກໜູເປັນຕົໍ້ນ 

 - ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດແບບຟີຊິກ 

 - ການລ້ອມຮົໍ້ວສວນປູກຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍສັງກະສີແຜ່ນລຽບ 

▪ ວິທີການກ າຈັດແບບຊີວະວິທະຍາ 
 - ອານຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ຂອງໜູເຊັີ່ນ: ແຫຼວ, ນົກແສກ, ຮຸ້ງ, ງູ ແລະ ຈອນພອນ  
 - ໃຊ້ເຊືໍ້ອໂປໂຕຊົວ ກ າຈັດໜູໄດ້ແກ່Sarcocystis singaporensis 

▪ ວິທີການກ າຈັດໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

 - ກ ລະນີພືໍ້ນທີີ່  ທີີ່ມີໜູລະບາດຫຼາຍ ໃຊ້ຢາເຄມີກ າຈັດໜູ ປະເພດອອກລິດໄວ ເຊັີ່ນ: Zinc 

phosphide 80%ຊະນິດຜົງ ອັດຕາ 1 ກລ ປະສົມສາລີບົດ 100 ກລ ເປັນເຍືີ່ອ ໃຊ້ບ່ວງຕັກວາງໃຫ້
ກະຈາຍທົີ່ວສວນ ເປັນຈຸດ ຈຸດລະ 1 ບ່ວງຊາ ແຕ່ລະຈຸດຫ່າງກັນ  5 - 10 ແມັດ. 

 - ກ ລະນີທີີ່ມີໜູທ້ອງຂາວບ້ານລະບາດຫຼາຍ ຫັຼງຈາກມີການໃຊ້ຢາເຄມີ ກ າຈັດໜູ ປະເພດອອກລິດ
ໄວ ຄັໍ້ງທ າອິດແລ້ວ ຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ຢາເຄມີກ າຈັດໜູປະເພດອອກລິດຊ້າ ເນືີ່ອງຈາກໜູຈະເກີດການ
ຢ້ານກົວ, ຢາເຄມີທີີ່ອອກລິດຊ້າ ທີີ່ແນະນ າໃຊ້ ໄດ້ແກ່ ໂຟລຄູ-ມາເຟນ 0.005% BBຫືຼ ໂບມາດີ
ໂອໂລນ 0.005% BBຫືຼ ໄດຟີທິອາໂລນ 0.0025% BB ອັດຕາ 100 ກຼ ຫືຼ  20 ກ້ອນຕ ີ່ໄລ່ 
(ຜະລິດເປັນກ້ອນຂີໍ້ເຜີໍ້ງລະ 5 ກຼ) ລວມເປັນຈຸດໆລະ 1 ກ້ອນ ຫ່າງກັນ 10 ແມັດ. 

 

9. ການຈັດການພະຍາດ ຣານ ົ້າຄ້າງ ຂອງສາລ ີ

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ຣານ ໍ້າຄ້າງ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ຣານ ໍ້າຄ້າງ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຢ່າງສະລັບແບບຊິກແຊກ (ລະບາດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ອາຍຸ 1- 3 
ອາທິດ ຈະອ່ອນແອຕ ີ່ເຊືໍ້ອພະຍາດ ຖ້າອາຍຸ 1 ເດືອນ ຈະເກີດພະຍາດໜ້ອຍ); 
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- ປ້ອງກັນຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມປູກ ໂດຍການປະສົມເມັດພັນກັບຢາຂ້າເຊືໍ້ອຣາ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການຫົຼກຕົໍ້ນທີີ່ເປັນ
ພະຍາດໄປເຜົາທ າລາຍຖີໍ້ມ; 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຄົງຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ເກັບເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພະຍາດອອກຈາກສວນປູກ ນ າໄປເຜົາທ າລາຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດ
ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດໄດ້ຈ ານວນໜືີ່ງ; 

- ການປູກຄວນເວັໍ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົໍ້ນຕ ີ່ຕົໍ້ນອອກ ບ ີ່ໃຫ້ຕິດກັນຈົນເກີນໄປ; 
- ທ າລາຍວັດຊະພືດ ແລະ ພືດອາໃສຂອງເຊືໍ້ອ ເຊັີ່ນ: ເຂົໍ້າຟ້າງ, ອ້ອຍ, ຫຍ້າ ແລະ ອືີ່ນໆ....... 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີກົນ 

- ຫົຼກຕົໍ້ນທີີ່ສະແດງອາການ ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ ລວບລວມແລ້ວນ າໄປເຜົາຖີໍ້ມ 

•  ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີກາຍຍະພາບ 

- ຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ນ ໍ້າ ເພືີ່ອຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໃນຕອນແລງ ເພາະຈະເປັນການພັດທະນາໃຫ້ພະຍາດຣານ ໍ້າຄ້າງ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງໄວວາ. 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ ເມັດພັນທີີ່ແຂງແຮງ 
- ໃຊ້ເມັດພັນທີີ່ນ າມາຈາກແຫຼີ່ງທີີ່ບ ພົບການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ, ເມັດພັນທີີ່ແຫ້ງຊະນິດ (ຄວາມຊຸມ
ປະມານ 12 ເປີເຊັນ); 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບາສັດຕູພືດ 

- ພະຍາດນີໍ້ ຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມປູກ ດ້ວຍການປະສົມເມັດພັນດ້ວຍຢາເຄມີ ເມຕາແລັກຊີນ    35 
%SDອັດຕາ 7 ກຼ/ເມັດພັນ 1 ກລ. 
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10. ການຈັດການ ພະຍາດ ໃບໄໝຸ້ ຂອງສາລ ີ

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ໃບໄໝ້ 

• ການຕິດຕາມສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ໃບໄໝ້ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຢ່າງສະລັບແບບຊິກແຊກ (ເລີີ່ມລະບາດໃນໄລຍະຕົໍ້ນອ່ອນ
ຫາລະບາດຮຸ່ນແຮງ ຕົໍ້ນອ່ອນອາດຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍ ໃນ 3 - 4 ອາທິດ ຫັຼງປູກ) 

- ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອເລີີ່ມພົບຕົໍ້ນອ່ອນຂອງສາລີ ທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ແບບເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດ ທີີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນດິນ 

- ເກັບເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພະຍາດ ອອກຈາກສວນປູກ ແລ້ວນ າໄປເຜົາທ າລາຍຖີໍ້ມ 

- ທ າລາຍພືດອາໃສຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ ເຊັີ່ນ: ຕົໍ້ນໝາກເດືອຍ ແລະ ຫຍ້າ 
• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ 

- ໃຊ້ເມັດພັນຈາກຕົໍ້ນທີີ່ສົມບູນ ປັດສະຈາກເຊືໍ້ອພະຍາດ 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ 

•  ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

- ໃຊ້ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືອພົບຕົໍ້ນສາລີສະແດງອາການເປັນພະຍາດ 

- ສິດພົີ່ນດ້ວຍຢາເຄມີ ໄຕຣໂຟຣີນ 20%ECອັດຕາ 60 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

- ຫືຼ ສີດພົີ່ນຢາເຄມີ ໂພຣຟີແນນ 70 %WPອັດຕາ 30 ກລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ. 
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11. ການຈັດການ ພະຍາດ ຣາຂີົ້ໝ້ຽງ 

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ຣາຂີໍ້ໝ້ຽງ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ຣາຂີໍ້ໝ້ຽງ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຍ່າງສະລັບແບບຊິກແຊກ 

- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ເກັບເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພະຍາດອອກຈາກສວນປູກ ນ າໄປເຜົາທ າລາຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດ
ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດໄດ້ຈ ານວນໜືີ່ງ 

- ທ າລາຍຕົໍ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດຖີໍ້ມ 

- ໃນແຫຼີ່ງທີີ່ມີການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຄວນປູກພືດອືີ່ນທົດແທນສາລີ 
• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  

- ຫີຼກລ້ຽງການປູກສາລີຫວານ ແລະ ສາລີເຂົໍ້າໜຽວ 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບາສັດຕູພືດ 

- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີທີີ່ສະແດງອາການ 

- ສີດພົີ່ນດ້ວຍຢາເຄມີ ໄດຟີໂນໂຊນ 25 %ECອັດຕາ20ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດຫືຼ ສີດພົີ່ນຢາເຄມີ ແມນໂຄເຊບ 
80 %WPອັດຕາ 40 ກລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 
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12. ການຈັດການ ພະຍາດ ເຫງົົ້າເນົົ່າ 

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ເຫງົໍ້າເນົີ່າ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ເຫງົໍ້າເນົີ່າ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຍາ່ງສະລັບແບບຊິກແຊກ; 
- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ; 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຄົງຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ເກັບເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພະຍາດອອກຈາກສວນປູກ ນ າໄປເຜົາທ າລາຍ ຈະຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດ
ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດໄດ້ຈ ານວນໜືີ່ງ; 

- ຫົຼກ ແລະ ທ າລາຍຕົໍ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດຖີໍ້ມ 

- ຫີຼກລ້ຽງການປູກພືດໜາແໜ້ນເກີນໄປ ຄວນປູກດ້ວຍໄລຍະຫ່າງທີີ່ເໝາະສົມ 

- ຫີຼກລ້ຽງການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນປະລິມານສູງ 
- ປູກສາລີໃນບ ລິເວນທີີ່ມີການລະບາຍນ ໍ້າໄດ້ດີ ບ ີ່ມີນ ໍ້າຂັງ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  
- ຫີຼກລ້ຽງການປູກສາລີຫວານ 

- ໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ ແລະ ປັດສະຈາກເຊືໍ້ອພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບາສັດຕູພືດ 

- ປັບອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ ໃຫ້ສູງກວ່າ 1,5 % ເພືີ່ອປັບໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ ຂອງຈຸລິນຊີທີີ່ເປັນປ ລະປັກກັບ
ເຊືໍ້ອພະຍາດ; 
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13. ການຈັດການ ພະຍາດ ໝາກເນົົ່າ 

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ໝາກເນົີ່າ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ໝາກເນົີ່າ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຍ່າງສະລັບແບບຊິກແຊກ (ຕັໍ້ງແຕ່ສາລີຢູ່ໃນໄລຍະເລີມຕົໍ້ນ
ຕິດໝາກ); 

- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ; 
• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 

- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ເກັບເສດຊາກພືດທີີ່ເປັນພະຍາດອອກຈາກສວນປູກ ນ າໄປເຜົາທ າລາຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດ
ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດໄດ້ຈ ານວນໜືີ່ງ; 

- ຫົຼກ ແລະ ທ າລາຍຕົໍ້ນທີີ່ເປັນພະຍາດຖີໍ້ມ 

- ຫີຼກລ້ຽງການປູກສາລີໜາແໜ້ນເກີນໄປ ຄວນປູກດ້ວຍໄລຍະຫ່າງທີີ່ເໝາະສົມ 

- ຫີຼກລ້ຽງການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນປະລິມານສູງ 
• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  

- ໃຊ້ເມັດພັນທີີ່ຕ້ານທານ ແລະ ປັດສະຈາກເຊືໍ້ອພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບາສັດຕູພືດ 

- ໂດຍຕືີ່ມປຸ່ຍອິນຊີ ເພືີ່ອເພິີ່ມປະລິມານຈຸລິນຊີທີີ່ເປັນປ ລະປັກຕ ີ່ເຊືໍ້ອພະຍາດ ທີີ່ຢູ່ໃນດິນ. 
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14. ການຈັດການ ພະຍາດ ຣາຂະເໝົົ່າດ າ 

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ຣາຂະເໝົີ່າດ າ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ຣາຂະເໜົີ່າດ າ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຍ່າງສະລັບແບບຊິກແຊກ  
- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນສາລີທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ; 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ໃນພືໍ້ນເຂດທີີ່ມີການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ ຄວນປູກພືດອືີ່ນສະລັບສາລີ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ 

- ຫີຼກລ້ຽງການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນປະລິມານສູງ 
- ຫີຼກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນສາລີເປັນບາດແຜໃນເວລາເສຍຫຍ້າ, ພວນດິນ ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເຊືໍ້ອພະຍາດ 
ເຂົໍ້າທ າລາຍຕົໍ້ນສາລີໄດ້ງ່າຍ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  
- ຫີຼກລ້ຽງການປູກສາລີຫວານ ເຊິີ່ງເປັນພັນທີີ່ອ່ອນແອຕ ີ່ເຊືໍ້ອພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

- ໝັີ່ນກວດເບິີ່ງສວນສາລີ ເມືີ່ອພົບຕົໍ້ນທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ ຄວນເກັບ ແລະ ເຜົາທ າລາຍຖີໍ້ມ 
ເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ. 
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15. ການຈັດການ ພະຍາດ ໃບດ່າງ 

 

❖ ການຈັດການ ພະຍາດ ໃບດ່າງ 
• ຕິດຕາມ ສະຖານະການ ຂອງພະຍາດ ໃບດ່າງ 

- ສ າຫຼວດສວນປູກສາລີ ຕັໍ້ງແຕ່ເລີີ່ມງອກ ໂດຍຍ່າງສະຫັຼບແບບຊິກແຊກ  
- ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ເມືີ່ອເລີີ່ມພົບເພ້ຍອ່ອນຂອງສາລີ ເຊິີ່ງເປັນແມງໄມ້ພາຫະນ າເຊືໍ້ອພະຍາດ ແລະ ພົບ
ຕົໍ້ນທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ 
- ຫັຼງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວ  ຄວນໄຖດິນຕາກແດດ ເພືີ່ອກ າຈັດເຊືໍ້ອພະຍາດທີີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ດິນ; 
- ກ າຈັດພືດອາໃສ ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດ ເຊັີ່ນ: ເຂົໍ້າຟ້າງ, ຫຍ້າ ທີີ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ 

- ປູກພືດໝູນວຽນ ທີີ່ບ ີ່ແມ່ນພືດຕະກຸນດຽວກັນ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  
- ຫົຼກຕົໍ້ນທີີ່ສະແດງອາການຕິດເຊືໍ້ອພະຍາດ ໄປເຜົາທ າລາຍຖີໍ້ມ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນທີີ່ຕ້ານທານ  
- ໃຊ້ເມັດພັນທີີ່ຕ້ານທານ ແລະ ປັດສະຈາກເຊືໍ້ອພະຍາດ 

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

- ສີດພົີ່ນສະເພາະຈຸດທີີ່ມີການລະບາດຂອງເພ້ຍອ່ອນ 

- ຢາເຄມີທີີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 

o ກຸ່ມ ຄາບາເມດ ເຊັີ່ນ: ຄາບາລີນ 85 %WPອັດຕາ 50 ກລ/ ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

o ກຸ່ມ ໄພຣີທອຍ ເຊັີ່ນ: ເບຕາໄຊຟູທິນ 2.5 %EC ອັດຕາ 40 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

o ກຸ່ມ ອ ແກຣໂນໂຟດເຟດ ເຊັີ່ນ: ໄດອະຊິນອນ 60 %EC ອັດຕາ 15 ມລ/ນ ໍ້າ 20 ລິດ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

16. ການຈັດການຫຍ້າ 
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❖ ຫຍ້າທີີ່ສ າຄັນໃນສວນສາລີ 
- ຫຍ້າ ປະເພດໃບແຄບ ເຊັີ່ນ: ຫຍ້າຂະຈອນຈົບດອກໃຫ່ຍ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກສີບົວ, ຫຍ້າຕີນກາ, 

ຫຍ້າຕີນນົກ..... 
- ຫຍ້າ ປະເພດໃບກວ້າງ ເຊັີ່ນ: ເບ້ຍຫີນ, ຜັກຫົມຫິນ, ຜັກຫົມ ແລະ ຫຍ້າຢາງ 
- ຫຍ້າ ປະເພດກົກ ເຊັີ່ນ: ຫຍ້າແຫ້ວໜູ 

❖ ການຈັດການຫຍ້າ ໃນສວນປູກສາລີ 
• ການຄວບຄຸມຫຍ້າ ໂດຍບ ີ່ໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

ການໄຖດິນກ່ອນປູກ ໂດຍການໄຖ 2 ຄັໍ້ງຄື:  ໄຖຄັໍ້ງທ າອິດ ຄວາມເລິກປະມານ 20 - 30 ຊມ, ເພືີ່ອກ າຈັດ
ຫຍ້າ ທີີ່ຂືໍ້ນຢູ່ ແລະ ຕາກດິນປະໄວ້ 7 - 10 ມືໍ້ ໄຖຄັໍ້ງທີສອງ ເພືີ່ອກ າຈັດຫຍ້າ ທີີ່ງອກຈາກການໄຖຄັໍ້ງທ າອິດ 

- ການໃຊ້ສຽມຂຸດຫຍ້າຢູ່ລະຫວ່າງແຖວຂອງຕົໍ້ນສາລີ 1 - 2 ຄັໍ້ງ, ຄັໍ້ງທ າອິດໄລຍະສາລີ ອາຍຸ 2 - 3 
ອາທິດ ແລະ ຄັໍ້ງທີສອງ ໄລຍະຕົໍ້ນສາລີ ອາຍຸ 5 - 6 ອາທິດ. 

- ການໃຊ້ເຄືີ່ອງຈັກ ຫືຼ ແຮງງານສັດ ໂດຍໄຖພວນດິນລະຫວ່າງແຖວສາລີ 1 - 2 ຄັໍ້ງເຊັີ່ນດຽວກັບການໃຊ້
ສຽມຂຸດ 

- ການປູກພືດໝູນວຽນ ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງ ຮ່ວມກັບການປູກສາລີຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຂົໍ້າທ າລາຍຂອງຫຍ້າ 
• ການຄວບຄຸມຫຍ້າ ໂດຍການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ 

- ສີດພົີ່ນອາລາຄ ຣ (alachlor)ອັດຕາ 300 - 320 ກລ/ໄຮ່, ອາທາຊີນ (atrazine)ອັດຕາ 300 -350 
ກ ລ /ໄ ຮ່ ,  ເມ ໂ ທ ລ າຄ ຣ  (metolachlor) 3 0 0  - 3 2 0  ກ ລ /ໄ ຮ່ ,  ເພ ນ ດີ ເມ ທ າລິ ນ 
(pendimethalin)ອັດຕາ 200 - 300 ກລ/ໄຮ່, ອະເຊໂທຄ ຣ (acetochlor) ອັດຕາ 200 - 300 
ກລ/ໄຮ່, ໃບຟີນນ໋ອກ (bifennox) ອັດຕາ 240 - 320 ກລ/ໄຮ່ ຫືຼ ໄອອ໋ອກຊາຟູໂທລ (ioxaflutole) 
ອັດຕາ 9 - 12 ກລ/ໄຮ່ ເພືີ່ອກ າຈັດຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ ແລະ ໃບກ້ວາງ ຂອງສາລີ ແລະ ຫຍ້າທີີ່ງອກ
ອອກໃໝ່. 

- ສີດພົີ່ນ 2,4-ດີ (2,4 D)ອັດຕາ 80 - 120 ກລ/ໄຮ່ ຫືຼ ຟູຣ໋ອກຊີເພີ (fluroxypyr)ອັດຕາ 24 - 32 
ກລ/ໄຮ່ ເພືີ່ອກ າຈັດຫຍ້າ ປະເພດໃບກ້ວາງ ໄລຍະຫຍ້າທີີ່ມີ 2 - 3 ໃບ. 

 

 

 
 

 

 

 



87 
 

ສາລີ (Corn) 
ການສີດພົີ່ນຢາເຄມີກ າຈັດແມງໄມ້ດ້ວຍເຄືີ່ອງສີດພົີ່ນຢາເຄມີແບບເປ້ໂຍກ(knapsack sprayer)ໄລຍະຂອງສາລີ, ອາຍຸ 1 - 2 ອາທິດປະສົມນ ໍ້າ ໄລ່ລະ 30 

- 40 ລິດ, ອາຍຸ 3 - 4 ອາທິດ ປະສົມນ ໍ້າໄລ່ລະ 40 - 50 ລິດ, ອາຍຸ 5 ອາທິດ ຂືໍ້ນໄປ ປະສົມນ ໍ້າ ໄລ່ລະ 60 - 80 ລິດ. ພາຍຫຼັງທີີ່ສາລີອອກຝັກ ຫືຼ ໃກ້ເກັບ
ກ່ຽວ ສິດພົີ່ນໃສ່ສະເພາະໝາກ ປະສົມນ ໍ້າໄລ່ລະ 60 - 80 ລິດ. 

 
 

ສັດຕູພືດ 

ຢາເຄມີກ າຈັດແມງໄມ ້ % ສານ
ອອກລິດ 
ແລະ ສູດທີີ່
ໃຊ້ 

 

ອັດຕາການນ າໃຊ້ 

 

ວິທີການນ າໃຊ້ 

 

ໝາຍເຫດ ຊືີ່ສາມັນ LD50 ຊືີ່ການຄ້າ 

 

 
 

 

ເພ້ຍໄຟ ສາລີ 

(Frankliniella williamsi) 

ຄາບາຣິນ 

(Carbaryl) 
300 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85% WP 20ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ  

 
 

 
 

ສິດພົີ່ນເມືີ່ອເພ້ຍໄຟລະບາດ 
ສີດຊ ໍ້າຕາມຄວາມຈ າເປັນ 

 

 
 

 

ເພ້ຍໄຟສາລີ ລະບາດໃນ
ໄລຍະສາລີຕົໍ້ນນ້ອຍ ແລະ 
ເມືີ່ອເກີດແຫ້ງແລ້ງ 

ຄາໂບຊັນແຟນ 

(Carbosulfan) 
250 ພອດສ 

(Posse) 
20% EC 40ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ຄຼຼໍໄຟລີຟອດ 

(Chlorpyrifos) 
135 ລອດສແບນ 40  

(Lorsban 40 EC) 
40% EC 20ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ອີມີດາຄ ປິດ 

(Imidacloprid) 
450 ຄອນຟີດອນ 100  

(Confidon 100 SL.) 
10% SL 20ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ຟີໂປຣນິວ 

(Fipronil) 
92 ແອັດເຊັນ 

(Asced) 
5% SC 15 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

 
 

ເພ້ຍອ່ອນສາລີ 

(Rhopalosiphummaidis) 

ຄາບາຣິນ 

(Carbaryl) 
33 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85% WP 50ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ໄລຍະກ່ອນອອກດອກ ສີດ

ພົີ່ນສະເພາະຈຸດ ເມືີ່ ອພົບ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເພ້ຍ
ອ່ອນຫຼາຍກວ່າ 25 %ຂອງ
ພືໍ້ນທີີ່ ໃບທັ ງໝົດ, ໄລຍະ
ອອກດອກສີດພົີ່ນສະເພາະ
ຈຸດເມືີ່ອພົບຄວາມໜາແໜ້ນ 
ຂອງເພ້ຍ ອ່ອນຫຼ າຍກ ວ່ າ 
25% ຂອງຊ ີ່ດອກ 

ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສິດພົີ່ນ
ຢາເຄມີ ເມືີ່ອພົບແມງເຕົີ່າ 
ແລະ ແມງຫາງໜີບ  ເບຕາໄຊຟູທິນ 

(Betacyfluthrin) 
450 ໂຟລີເທັກ 005  

(Folitec 005 EC) 
2.5% EC 40ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ໄດອະຊີນອນ 

(Diazinon) 
300 ບາຊູດິນ 60  

(Basudin 60 EC) 
60% EC 15 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 
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ບົໍ້ງຝູງ (ຕະກຸນກະລ ີ່າ) 
(Spodoptera exigua) 

ເບຕາໄຊຟູຣທິນ 

(Betacyfluthrin) 
450 ໂຟລີເທກັ 025  

(Folitec 0D25 EC) 
2.5% EC 40ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ສີ ດ ພົີ່ ນ ເມືີ່ ອ ພົ ບ ບົໍ້ ງ ຝູ ງ 

ສະເລ່ຍ 2-3 ໂຕ/ຕົໍ້ນ ສີດ
ພົີ່ນຊ ໍ້າຕາມຄວາມຈ າເປັນ  

ທ າລາຍໃນໄລຍະສາລີ  
ອ າຍຸ  1 -2 ອ າທິ ດ  ຫຼັ ງ
ຈາກນັໍ້ນຈະມີແຕນບຽນ 
Apanteles sp.ຊ່ ວ ຍ
ຄວບ ຄຸມ ບົໍ້ ງໄ ດ້  ຈືີ່ ງບ ີ່
ຈ າເປັນຕ້ອງນ າໃຊ້ຢາເຄມີ 

ຟູເຟນນ ຊູຣອນ 

(Flufenoxuron) 
3,000 ແຄສເຄດ 

(Cascade) 
5%EC 30ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ຄຼຼໍຟູອາຊູຣອນ 

(Chlorfluazuron) 
8,500 ອາທາບຣອນ 

(Atabron) 
5% EC 30ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

 ຄາບາຣິນ 

(Carbaryl) 
300 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85%WP 45 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ສີດພົີ່ນເມືີ່ອພົບບົໍ້ງທ າລາຍ 

ສະເລ່ຍ 3-4 ໂຕ/ຕົໍ້ນ ແລະ 
ສິດຊ ໍ້າຕາມຄວາມຈ າເປັນ 

ສ າລັບແຫຼີ່ງທີີ່ມີແມງໄມ້
ເປັນປະໂຫຍດ ຈ າພວກ
ແຕນບຽນຈ ານວນຫຼາຍ ບ ີ່
ຄວນໃຊ້ຄາບາຣິນ ເພາະມີ
ພິດຕ ີ່ແຕນບຽນ 

ແມງກິນູນ 

(Adoretus compressus) 
ຄາບາຣິນ 

(Carbaryl) 
300 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85% WP 40 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ສິດພົີ່ນເມືີ່ອພົບການທ າລາຍ

ຫຼາຍກວ່າ 25% 

ສິດພົີ່ນສະເພາະບ ລິເວນທີີ່
ພົບກ ານລະບາດ ແລະ 
ຄວນສີດພົີ່ນຕອນຊ່ວງ
ແລງ 

ດ້ວງກ ສາລີ 

(Ostrinia furnacalis) 
ເດວທາເມທິນ 

(Deltamethrin) 
135 ເດຊີດ 3 

(Decis 3) 
3% WP 10 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ດ້ວງກ ສາລີ ທ າລາຍ2 ໄລຍະ 

ກ. ໄລຍະກ່ອນອອກດອກ 

- ສາລີອາຫານສັດ ສີດຕອນ
ພົບຍອດສາລີຖ ກທ າລາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 50 ຕົໍ້ນ ຈາກ 

100 ຕົໍ້ນ 

- ສາລີຫວານ ສິດເມືີ່ອພົບ
ຍອດອ່ອນສາລີຖືກທ າລາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 30 ຕົໍ້ນ ຈາກ 

100ຕົໍ້ນ. 
ຂ. ໄລຍະອອກດອກ 

- ສາລີອາຫານສັດ ສີດພົີ່ນ
ເມືີ່ອພົບດ້ວງກ  2 ໂຕ/ຕົໍ້ນ ຫຼື 

ປົກກະຕິໃນສາລີຝັກອ່ອນ
ພົບປະລິມ ານແມງໄມ້
ທ າລາຍໜ້ອຍຈືີ່ງບ ີ່ຈ າເປັນ
ຕ້ອງໃຊ້ຢາເຄມີ 
ມີພິດຮ້າຍແຮງຕ ີ່ແມງຫາງ
ໜີບ 

 ໄຕຣຟຣູມູຣອນ 

(Triflumuron) 
5,000 ເອັດຊິສຕິນ 

(Alsystin) 
2.5% EC 30ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ເທຟູເບນຊູຣອນ 

(Teflubenzuron) 
5,000 ແຊດສຄິວເລີ 

(Z-killer) 
5%EC 25 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ຄຼຼໍຟູອາຊູຣອນ 

(Chlorfluazuron) 
8,500 ອາທາຣອນ 

(Atabron) 
5%EC 25 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

ຟີໂປຣນິວ 

(Fipronil) 
92 ແອັດເຊັນ 

(Ascend) 
5%SC 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 
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ຮູເຈາະ 2 ຮູ/ຕົໍ້ນ 

- ສາລີຫວານ ສີດພົີ່ນເມືອ
ພົບດ້ວງກ ຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຕ/
ຕົໍ້ນ ຫຼື ຮູເຈາະ 50 ຮູ ຈາກ 

100 ຕົໍ້ນ.   
 

 

ບົໍ້ງເຈາະຝັກ 

(Helicoverpa armigera) 

ຟູເຟນອກຊູຣອນ 

(Flufenoxuron) 
3,000 ແຄສແຄດ 

(Sascade) 
5%SC 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ  

ສີດພົີ່ນສະເພາະຝັກທີີ່ບົໍ້ງລົງ
ທ າລ າຍໄໝ  ສີດຊ ໍ້ າຕ າມ
ຄວາມຈ າເປັນ 

ສ າລັບສາລີອາຫານສັດ 
ເມືີ່ອໝາກເລີີ່ມຕິດເມັດ
ແລ້ວບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້
ຢາເຄມີ 

ຟີໂປຣນິວ 

Fipronil 

92 ແອັດເຊັນ 

(Ascend) 
5%SC 20 ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ມີພິດຮ້າຍແຮງຕ ີ່ແມງຫາງ

ໜີບ 
ຕັກແຕນ ປາທັງກ້າ 

(Patanga succincta) 
ຕັກແຕນ ໄຮໂຮໄກຟັສ 

(Hieroglyphus spp.) 
ຕັກແຕນ ໂລຄັດສຕ້າ 
(Locusta migratoria) 

ຄາບາລີນ 

(Carbaryl) 
300 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85% WP 125 ມລ/ນ ໍ້າ 20

ລິດ 

ວາງເຍືີ່ ອລ ໍ້ ເວລາກ າງເວັນ 
ເປັນແລວກ້ວາງ 1 ມ ແຕ່ລະ
ແລວຫ່າງກັນ ປະມານ 40 
ມ, ຊ່ວງເດືອນເມສາ ເພືີ່ອ
ກ າຈັດຕົວໂຕແກ່ທີີ່ອອກຈາກ
ການພັກຕົົວ 

ການຕຽມເຍືີ່ອລ ໍ້ ປະະສົມ
ຄ າບ າລິ ນ  125  ກຼ  ຫຼື  
210  ກຼ /ນ ໍ້ າ  20  ລິ ດ , 
ກາກນ ໍ້າຕານ 2 ລິດ/ຖັງ, 
ສັີ່ ງສາລີ  30 ກຼ  ຫຼື  ໃ ຊ້
ມັນຕົໍ້ນສົດຟັກເປັນຕ່ອນ 
ຂະໜາດ 1 - 5 ຊມ/ນ ໍ້າ 
50 ລິດ  

ໂຕອອ່ນຂອງຕັກແຕນທຸກຊະນິດ ຄາບາຣິນ 

(Carbaryl) 
300 ເຊວິນ 85  

(Sevin 85 WP) 
85% WP 25ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ ສີ ດ ພົີ່ ນ ຢ າ ເຄ ມີ ກ າ ຈັ ດ

ແມງໄມ້ ສະເພາະບ ລິເວນທີີ່
ມີຕັກແຕນ ພະຍາຍາມໃຫ້
ສິດຖືກໂຕຕັກແຕນ 

ຖ້ າຫ ຍ້ າບ ລິ ເວນ ນັໍ້ ນມີ
ຕັກແຕນອາໃສຢູ່ຄວນສີດ
ພົີ່ນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້
ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປທ າລາຍສາລີ 

 ເຟນິໂທຣໄທອອນ 

(Fenitothion) 
503 ຊູມີໄຮອອນ 50 ອີຊີ 

(Sumithion 50 EC) 
50% WP 20ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

 ໄດອະຊິນອນ 

(Diazinon) 
300 ບາຊູດິນ 60  

(Basudin 60 EC) 
60% WP 20ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 

   ບາຊູດິນ 

(Basudin) 
40% WP 30ມລ/ນ ໍ້າ 20ລິດ 
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1. ພະຍາດ ຣານ ົ້າຄ້າງ (Downy mildew) 
ເຊືໍ້ອສາເຫດ: Peronoscleropora sorghi(Weston & Uppal) C.G.Shaw ແລະ Peronoscleropora spontanea (W.Weston) C.G.Shaw 

 
ຊືົ່ສາມັນ ແລະ ສດູ ອັດຕານ າໃຊຸ້ 

1. Benalaxyl 35%WP 7-10 ກຼ/ເມັດພັນ 1 ກລ 
2. Metalaxyl 35%DS 7ກຼ/ເມັດພັນ 1 ກລ 

3. Metalaxyl 35% WP ES 3.5 ຊີຊີ/ເມັດພັນ 1 ກລ 

4. Oxadixyl 10% mancozeb + 56 % WP 40ກຼາມ/ເມັດພັນ 1 ກລ 

 

2. ພະຍາດ ຣາຂີົ້ໝ້ຽງ 

 ເຊືໍ້ອສາເຫດ:Puccinia polysora Underw. 

 

ຊືົ່ສາມັນ ແລະ ສດູ ອັດຕານ າໃຊຸ້/ນ ົ້າ 20 ລິດ 
2. Cyproconnazole 10 % W/V SL 2.5 - 5 ຊີຊ ີ
2. Propiconzole 25% W/V EC 30 - 50 ຊີຊີ 

3. Propiconzole 15% + difenoconazole + 15% W/V EC 15 -  20 ຊີຊີ 

4. Propiconzole 10% W/V EC 50 - 100 ຊີຊີ/ (400 ມ2) 

5. Propiconzole 25%W/V EC 20 - 40 ຊີຊີ/ (400 ມ2) 

 

 

 

 

 



 
 

3. ພະຍາດ ໃບໃໝຸ້ 
 ເຊືໍ້ອສາເຫດ:Helminthosporium maydis Nisik 

 

ຊືົ່ສາມັນ ແລະ ສດູ ອັດຕານ າໃຊຸ້/ນ ົ້າ 20 ລິດ 
1. Propineb 70%WP 30 ກຼ 

 

 

ຢາເຄມີກ າຈດັວັດຊະພືດໃນສາລີ 
 

ຢາເຄມີກ າຈັດວັດ
ຊະພືດ 

ຊືົ່ສາມັນ 

ອັດຕາການ
ໃຊຸ້ຕ ົ່ໄລູ່ສານ
ອອກລດິ 

ໄລຍະເວລາການໃຊຸ້ ວັດຊະພືດຄວບຄ ມ ຂ ົ້ແນະນ າເພີົ່ມເຕີມ 

ອະລາຄຼຼໍ 
(alachlor) 

300 - 320 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດປະເພດໃບແຄບເຊັີ່ນ: 
ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າຕີນນົກ ປະເພດໃບກວ້າງ

ເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກເບ້ຍຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 
ອາທຣາຊິນ 

(atrazine) 

300 - 350 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກມີຈ ານວນ

ໃບ 2-3 ໃບ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດ ແລະ ຕົໍ້ນອ່ອນວັດຊະພືດ
ປະເພດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກ
ຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ຫຍ້າຕີນຕິດ, ຫຍ້າຕີນກາ ປະເພດ
ໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ປ , ຜັກຫົມຫີນ, ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກເບ້ຍ

ຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ເມໂທລາຄຼຼໍ 
(metolachlor) 

300 - 320 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ຫຍ້າຕີນຕິດ, 
ຫຍ້າຕີນກາ ປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ປ , ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກ

ເບ້ຍຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 



 
 

ເພນດີເມທາຣິນ 

(pendimethalin) 

200 – 240 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ,ປະເພດໃບ
ກວ້າງເຊັີ່ນ: ປ , ຜັກຫົມ, ຫຍ້າກ າມະຍີີ່, ຜັກເບ້ຍຫີນ, ຜັກ

ຫົມຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ອະເຊໂທຄຼຼໍ 
(acetochlor) 

200 – 300 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ປະເພດໃບ
ກວ້າງເຊັີ່ນ: ປ , ຜັກຫົມ, ຫຍ້າກ າມະຍີີ່, ຜກັເບ້ຍຫີນ, ຜັກ
ຫົມຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ຢາເຄມີກ າຈັດວັດ
ຊະພືດ 

ຊືົ່ສາມັນ 

ອັດຕາການ
ໃຊຸ້ຕ ົ່ໄລູ່ສານ
ອອກລດິ 

ໄລຍະເວລາການໃຊຸ້ ວັດຊະພືດຄວບຄ ມ ຂ ົ້ແນະນ າເພີົ່ມເຕີມ 

ໄອອ໋ອກຊາຟູຣໂທລ 

(ioxaflutole) 

9 – 12  ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ປະເພດໃບ
ກວ້າງເຊັີ່ນ: ປ , ຜັກຫົມ, ຫຍ້າກ າມະຍີີ່, ຜັກເບ້ຍຫີນ, ຜັກ

ຫົມຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ໄຊຍານາຊິນ 

(cyanazine) 

150 - 300 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ແຂມ, 
ຫຍ້າຕີນນົກ,ປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມ, ຜັກເບ້ຍຫີນ 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

2, 4-ດີ 

(2,4-D) 
80 - 120 ສີດໃສ່ຕົໍ້ນສາລີ ແລະ ຫຍ້າ

ໄລ່ຍະຫຍ້າຂ ໍ້ນມາໄດ້ 2-3 
ໃບ 

ວັດຊະພືດປະເພດໃບກວ້າງທີີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເຊັີ່ນ: ຜັກ
ຫົມ, ຜັກເບ້ຍຫີນ, ຕີນກັບແກ້ 

 

ເມທີຣບູຊິນ/2, 4-ດີ 

(metribuzine/2, 4 

D) 

320 - 640 ສີດຄຸມດິນຫັຼງປູກຫືຼຫັຼງ
ຫຍ້າເກີດມາມີຈ ານວນ 4-

5 ໃບ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ:ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ຕີນກາ, 
ຫຍ້າຕີນຕິດປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມ, ຜັກຫົມຫີນ, 

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

8
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ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ  
ຟູຣອ໋ອກຊີເພີ 
(fluroxypyr) 

34 - 32 ສີດຫັຼງຈາກສາລີ ແລະ 
ຫຍ້າງອກແລ້ວປະມານ 2-

4 ອາທິດຫັຼງປູກ 

ວັດຊະພືດປະເພດໃບກວ້າງປີດຽວ ແລະ ຂ້າມປີ ເຊັີ່ນ: 
ຫຍ້າຍາງ, ຜັກຫົມ, ຜັກຫົມຫີນ, ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ , ສະອືກ, 

ເຄືອຕົດໝາ 

ອາດໃຊ້ສີດກ າຈັດຫຍ້າດັີ່ງກ່າວກ່ອນກາ
ປູກສາລີ ປະມານ 15-20 ວັນ ຫືຼສີດ
ລະຫວ່າງແຖວສາລີ ໄລຍະ15-20 ວັນ 

ຫັຼງປູກ 
ອາທຣາຊິນ+ອະລາຄຼຼໍ 

(atrazine + 

alachlor) 

200 + 240 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ຫຍ້າງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກ, ຕີນກາ, 
ຫຍ້າຕີນຕິດປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກຫົມ
ຫີນ, ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ  

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ

ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ຢາເຄມີກ າຈັດວັດ
ຊະພືດ 

ຊືົ່ສາມັນ 

ອັດຕາການ
ໃຊຸ້ຕ ົ່ໄລູ່ສານ
ອອກລດິ 

ໄລຍະເວລາການໃຊຸ້ ວັດຊະພືດຄວບຄ ມ ຂ ົ້ແນະນ າເພີົ່ມເຕີມ 

ອາທຣາຊິນ+ເມໂທ 
ລາຄຼຼໍ 

(atrazine+ 

metolachlor) 

200 + 240 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກຕີນກາ, ຫຍ້າ
ຕີນຕິດປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກຫົມຫີນ, 
ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ  

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ອາທຣາຊິນ+ເພນດີ
ເມທາຣິນ 

(atrazine + 

pendimethain) 

200 + 200 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກຕີນກາ, ຫຍ້າ
ຕີນຕິດປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກຫົມຫີນ, 
ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ  

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 

ໄບຟີນອກຊ໌ 
(bifennox) 

240 - 320 ສີດຄຸມດິນກ່ອນສາລີ ແລະ 
ວັດຊະພືດງອກ 

ວັດຊະພືດທີີ່ກ າລັງງອກຈາກເມັດໃບແຄບເຊັີ່ນ: ຫຍ້າເຂົໍ້ານົກ
ສີບົວ, ແຂມ, ຫຍ້າປາກຄວາຍ, ຫຍ້າຕີນນົກຕີນກາ, ຫຍ້າ
ຕີນຕິດປະເພດໃບກວ້າງເຊັີ່ນ: ຜັກຫົມໝາມ, ຜັກຫົມຫີນ, 
ຜັກເບ້ຍຫີນ, ປ  

ຄວນມີການໄຖກຽມດິນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີຕົໍ້ນ
ຫຍ້າງອກຂ ໍ້ນມາກ່ອນການປູກສາລີດິນ
ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພ ສົມຄວນ 
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IX. ກ ູ່ມຢາຂ້າແມງໄມຸ້ ຕາມກນົໄກການອອກລິດ 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ກ ູ່ມຢາຂາ້ແມງໄມຸ້ຕາມການກນົໄກການອອກລິດ 
 

ການຈັດກ ູ່ມຢາຂ້າແມງໄມຸ້ຕາມການກົນໄກການອອກລິດ ຂ ົ້ມູນຈາກIRAC  ( ກ ລະກົດ 2552; WWW, irac - on; ine.org) 

 

ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

ກ ູ່ມທີ 1* 

ຢາທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຕົວຢັບຢັໍ້ງເອນໄຊອະເຊທິລໂຄລິນເອສເທີເຣສ 
 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 1 ເອ(1a) 

ຄຣາບາເມດ(carbamates) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 1 ບີ (1b) 

ອຼຼໍແກນໂນໂຟສເຟດ(organophosphates) 

ກ ູ່ມທີ 2* 

ຢຸດການເຮັດວຽກຊ່ອງຄອດໄລດ໌ທີີ່ເຮັດວຽກໂດຍ 

ກົດແກມມາອະມີໂນ-ບິວລິຄ(GABA) 

 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 2 ເອ (2a) 

ໄຊໂຄລໄດອນິ ອ ແກນໂນຄຼຼໍລິນ 

(cyclodiene organochlorines) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 2ບີ (2b) 
ຟີນິລໄພຣາໂຊລ(phenylpyrazoles) 

ຟີໂີພຣສ (fiproles) 

ກ ູ່ມທີ 3* 

ເປັນຕົວປັບການເຮັດວຽກຊ່ອງໂຊດຽມ 

 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 3 ເອ(3a) 

ໄພຣີທອຍ(pyrethroids) 

ໄພຣີທິຣນ (pyrethrins) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 3 ບີ(3b) 

ດີດີທີ(DDT) 

ເມທອກຊີຄ ຣ (methoxychlor) 

9
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

ກ ູ່ມທີ 4 

ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ຕົວຮັບສານອະເຊທິລໂຄລິນຊະນິດນິໂຄຕິນິກເຮັດ
ວຽກ 

 
ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 4 ເອ(4a) 

ນີໂອນິໂຄຕິນອຍ(neonicotinoids) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 4 ບີ (4b) 

ນິໂຄຕິ(nicotine) 
ກ ູ່ມທີ 5 

ເປັນໂຕກະຕຸ້ນຕົວຮັບສານອະເຊທິລໂຄລິນຊະນິດນໂິຄຕິນິກ ໂດຍ
ຈັບຢູຕ່ າແໜ່ງແອລໂລສເຕຣິກ 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ ສໄປໂນຊິນ(spinosyns) 

ກ ູ່ມທີ 6 

ເປັນໂຕກະຕຸ້ນຊ່ອງເປີດຄຼຼໍໄລ 
ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມເນືໍ້ອ ອະເວເີມຄຕິນ(avermectins) 

ມິລບມີາຍຊິນ(milbermyxins) 
ກ ູ່ມທີ 7 

ເປັນສານຮຽນແບບຮ ໂມນຈູວີໄນ 
 ກຸ່ມຍ່ອຍ 7 ເອ(7a) 

ຈູວີໄນ ຮ ໂມນ ອານາລ໋ອກ(juvenile homone 

analogues) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 7  ບີ(7B) 

ຟີນ໊ອກຊີຄຣາບ(fenoxycarb) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 7 ຊີ(7C) 

ໄພຣີພຣອກໄຊເຟນ(pyriproxyfen) 

9
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

ກ ູ່ມທີ 8 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງແບບບ ີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ (ຢັບຢັໍ້ງຫຼາຍຈຸດ) 
 

ອອກລິດຫຼາຍຢ່າງ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 8 ເອ(8A) 

ແອລຄິນ ເຮໄລ(alkyl halides) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 8ບີ (8B) 

ຄ ຣໂຣພີຄຣີນ(chloropicrin) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 8 ຊີ(8C) 

ຊັນໂຟນິລ ຟູລອ ໄລ (sulfonyl fiuoride) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 8 ດີ(8D) 

ບ ແຣກ(borax) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 8 ອີ(8E) 

ທາທາ ອີມີຕິກ(tatar emetic) 
ກ ູ່ມທີ 9 

ເປັນໂຕຂັດຂວາງການກິນຂອງແມງໄມ້ຈ າພວກໂຮມອບເທີລາ 
 

ອອກລິດຕ ີ່ການກິນ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 9 ເອ(9A) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 9ບີ(9B) 

ໄພເມໂທຣຊິນ(pymetrozine) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 9 ຊີ (9C) 

ໂຟລນິຄາມິຄ(flonicamid) 
ກ ູ່ມທີ 10 

ເປັນສານທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຕົວຢັບຢັໍ້ງການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງໄຮ 
 

ອອກລິດຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 10 ເອ*(10A*) 

ຄ ລເຟນທີຊິນ(clofentezine) 

ເຮກຊີໄທອາຊອ໋ກ(hexythiazox) 

9
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

  ກຸ່ມຍ່ອຍ 10 ບີ(10B) 

ອີທ໊ອກຊາໂຊລ(extoxazole) 
ກ ູ່ມທີ 11 

ເປັນໂຕຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງພະໜັງລ າໄສ້ສ່ວນກາງຂອງ
ແມງໄມ້ຈາກຈຸລິນຊີ 

 

ອອກລິດທີີ່ພະໜັງລ າໄສ້ສ່ວນກາງຂອງແມງ
ໄມ້ 

ບາຊິລລັສ ທູຣິນເຍນຊິສ(Bacillus thuringiensis) ຫືຼບາ
ຊິລລັສ ສເຟີຍຣິຄັລ(Bacillus sphaericus) ແລະ ໂປຼຕີນຂ້າ

ແມງໄມ້ທີີ່ຜະລິດເອງ 
ກ ູ່ມທີ 12 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງເອັນໄຊເອທີພີ ໃນໄມໂຕຄອນເດຍ 
ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ ກຸ່ມຍ່ອຍ 12 ເອ(12A) 

ໄດອະເຟນໄທຍູຣອນ(diafenthiuron) 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 12 ບີ (12B) 
ອ ແກນໂນຕິນ ໄມຕິໄຊ(organotin miticides) 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 12 ຊີ (12C) 
ໂພຣພາໄກ(propargite) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 12ດີ (12D) 
ເທທຣາໄດຟອນ(tetradifon) 

ກ ູ່ມທີ 13 

ເປັນໂຕທ າໃຫ້ບ ີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາເດີມໝູ່ຟອສເຟດເຄທີຟໂດຍ
ຂັດຂວາງການໄຫໂຼປຼຕອນ 

 

ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ 
ຄ ເຟນນາເພ(ີchlorfenapyr) 

ດີເອັນໂອຊ(ີDNOC) 

ກ ູ່ມທີ 14 

ເປັນໂຕຂັດຂວາງຊ່ອງຂອງຕົວຮັບສານອະເຊທິລໂຄລິນ ຊະນິດ 

 ນິໂຄຕິນິກ 

 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ 
 

ເນຣີສທ໊ອກຊິນ ອານາລ໊ອກ(nereistoxin analogues) 
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

ກ ູ່ມທີ 15 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງການສັງເຄາະໄຄຕິນ ຊະນິດ 1 ໃນ ແມງໄມ້ພວກ
ໂຮມອພເທີແຣນ 

 

ອອກລິດຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
 

ບູໂພລເຟຊິນ(buprofezin) 

 

ກ ູ່ມທີ 17 

ເປັນໂຕຂັດຂວາງການລອກຄາບໃນພວກບົໍ້ງ, ແມງວັນ 
ອອກລິດຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄຊໂຣມາຊິນ(cyromazine) 

ກ ູ່ມທີ 18 

ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ຕົວຮັບຮ ໂມນເອດໄດໂຊນເຮັດວຽກ 
ອອກລິດຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດເອຊິລໄຮຕຣາຊິນ(diacythydrazines) 

ກ ູ່ມທີ 19 

ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ຕົວຮັບສານອອກໂຕປາມີນທ າງານ 
ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ ອາມີທຣາຊ(amitraz) 

ກ ູ່ມທີ 20 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງການຂົນສົີ່ງອິເລັກຕຣອນທີີ່ຄອມເພັກ 3 ໃນ ໄມໂຕ
ຄອນເດຍ 

ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ ກຸ່ມຍ່ອຍ 20 ເອ (20A) 

ໄຮດຣາເມທິລນອນ(hydramethylnon) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 20 ບີ (20B) 

ອະຊີຄວິໂນຊິສ(aceequinocyl) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 20 ຊີ (20C) 

ຟູລອະຄຣິປໄພຣິມ(fluacrypyrim) 
ກ ູ່ມທີ 21 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງການຂົນສົີ່ງອິເລັກຕຣອນທີີ່ຄອມເພັກ 1 ໃນ1 ໄມ
ໂຕຄອນເດຍ 

 
ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 21 ເອ(21A) 
ຢາຂ້າໄຮ ເອັມອີທີໄອ(METI acaricides) 

ຢາຂ້າແມງໄມ້ ເອັມອີທີໄອ(METI insecticides) 
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍ່ອຍ ຫ ື ຕົວຢູ່າງສາອອກລິດ 

  ກຸ່ມຍ່ອຍ 21 ບີ 

ກ ູ່ມທີ 22* 

ເປັນໂຕຂັດຂວາງໂຊດຽມທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ດ້ວຍຄວາມຕ່າງສັກໄຟຟ້າ 
ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ ກຸ່ມຍ່ອຍ 22 ເອ(22A) 

ອິນດ໊ອກຊາຄລາບ(indoxacarbX 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 22 ບີ (22B) 

ເມທາຟູລມິໂຊນ(metaflumizone) 
ກ ູ່ມທີ 23 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງ ເອັນໄຊອະເຊທິລໂຄເອ ຄຣາບ໊ອກຊິເລສ 
ອອກລິດຕ ີ່ການສັງເຄາະໄຂມັນ, ອອກລິດ
ຄວບຄຸມການຈະເລນີເຕີບໂຕ 

ອະນຸພັນຂອງກົດເຕໂຕຣນິຄ ແລະ ເຕຕຣາມິຄ 
(tetronix and tetramix acid derivatives) 

ກ ູ່ມທີ 24 

ເປັນໂຕຢັບຢັໍ້ງການຂົນສົີ່ງອິເລັກຕຣອນທີີ່ຄອມເພັກ 4 ໃນ ໄມໂຕ 
ຄອນເດຍ 

 

ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ 24 ເອ(24A) 

ຟອສຟີນ(phosphine) 

ກຸ່ມຍ່ອຍ 24 ບີ (24B) 

ໄຊຍາໄນ(cyanide) 
ກ ູ່ມທີ 25 

ໂຕຢັບຢັໍ້ງການຂົນສົີ່ງອິເລັກຕຣອນທີີ່ຄອມເພັກ 2 ໃນ ໄມໂຕ 
ຄອນເດຍ 

ອອກລິດຕ ີ່ການສ້າງພະລັງງານ  
ໄຊເຍໂນໂຣາເຟນ 

ກ ູ່ມທີ 26 

ຫວ່າງ 
  

ກ ູ່ມທີ 27 

ຫວ່າງ 
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ກ ູ່ມຫ ັກ ການອອກລິດ ກ ູ່ມຍອ່ຍຫ ືຕວົຢູ່າງການອອກລິດ 

ກຸ່ມທີ 28 

ເປັນຕົວຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ ຂອງຕົວຮັບຊະນິດໄຮຍາໂນລິນ 

 

ອອກລິດຕ ີ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມເນືໍ້ອ 

 

ໄດເອໄມ(diamides) 

ເປັນຢາທີີ່ບ ີ່ຮູ້ກົນໄກການອອກລິດທີີ່ຊັດເຈນ(UN) 

 

 ອາຊາດີແລດດິນ(azadirachtin 

ເບັນໂຊຊີເມດ(benzoximate) 

ໄບເຟນນາເຊວ (bifenazate) 

ຊິໂນເມໄທໂອນັດ(chinomethional) 

ໄຄໂອໄລ(cryolite) 

ໄດໂຄໂຟ(dicofol) 

ໄພຄາລີວ(pyridalyl) 

 

  *ຢາກຸ່ມຍ່ອຍ 1 ເອ ແລະ 1 ບີ/3ບີ ແລະ 3 ບີ ອາດໃຊ້ການສີດແບບໝູນວຽນ ດ້ວຍກັນໃນສະຖານທີີ່ບ ີ່ມີການຕ້ານທານແບບຂ້າມ(cross resistance)ລະຫວ່າງສອງກຸ່ມຍ່ອຍນີໍ້ 
ໃນປະຊາກອນແມງໄມ້ທີີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ. 

 * ຢາກຸ່ມຍ່ອຍ 10 ເອ ຄ ເຟນເທນ ແລະ ເຮກຊີໄທອາຊ໋ອກ ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນເພາະເກີດການຕ້ານທານຂ້າມກັນໄດ້. 

* ຢາກຸ່ມຍ່ອຍ 22 ເອ ແລະ 22 ບີ ອອກລິດທີີ່ຈຸດດຽວກັນ ແລະ  ຖືກຈັດຢູ່ຄົນລະກຸ່ມຍ່ອຍ  ເພາະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງເຄມີ ແລະ ມີ 
  ຄວາມສຽງຕ ີ່າຕ ີ່ການຕ້ານທານຂ້າມ. 
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X. ການປະສົມຢາປຸ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດ 
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ລາຍລະອຽດ 

 

2. ອາຊີເຟດປະສົມກັບໄຊຟູທິນແລະໄຕຟູມູລອນ ໄດ້ 
3. ອາຊີເຟດ ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງປະສົມກັບ ໄດໂມໂທເອດ 

4. ອາມີຊານປະສົມກັນມາເນບ,ແມນໂຄເຊບ,ຊີເນບໄດ້ແຕ່ປະສົມກັບເຟແີບມບ ີ່ໄດ້.  
5. ຄາບາຣິນ ປະສົມກັບ ໄດເມໂທເອດ ອາດເກີດອັນຕະລາຍກັບຖົີ່ວເຫືຼອງ ແລະໝາກເລັີ່ນ ,ຄາບາຣິນ ປະສົມ
ກັບ ໄດເມໂທເອດ  ຫືຼ ມາລາໄທອອນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ຝ້າຍໄດ້. 

6. ຄາບາຣິນ ປະສົມກັບ ປີໂຕຣລຽມສເປອອຍ ອາດເກີດອັນຕະລາຍຕ ີ່ແອບເປີໍ້ນໄດ້. 
7. ຄາບາຣິນ ປະສົມກັບ ໄດໂຟລາແທນ 4ເອ ເຮັດໃຫ້ໝາກເລັີ່ນອ່ອນ ເປັນຈຸດໆ ໃນລະດູຮ້ອນ ຫືຼ ຂາດນ ໍ້າ. 
8. ຫ້າມປະສົມ ໄດອະຊີໂນນ ກັບ ມາເນບ ຫືຼ ຊີເນບ ສີດໃສ່ຕົໍ້ນໝາກໝັໍ້ນ. 
9. ໂຄດິນ ປະສົມກັບ ໄດໂຄໂຟດ ໃນຮູບຜົງໄດ້ ແຕ່ໂຄດິນ ບ ີ່ສາມາດປະສົມກັບ ຄອຍໂລເບນຊີເລດໄດ້.  
10. ຫັຼງສີດ ຟົດສະຟ  (ຜົງ) 2 ອາທິດຈ ີ່ງຈະສີດ ໄດໂຄໂຟດ.  
11. ໄດໂຄໂຟດ ປະສົມກັບ ແຄແທນ ໃນຮູບຜົງໄດ້. 
12. ຫ້າມປະສົມ ໄດໂມໂທເອດ ກັບ ປີໂຕຣລຽມສະເປອອຍ ສີດກັບໄມ້ປະດັບ. 
13. ເອັນໂດຊັນແຟນປະສົມກັບໄດລິນແລະແຄແທນໃນສູດຜົງເທົີ່ານັໍ້ນ . 

 13. ມາລາໄທອອນ ປະສົມກັບ ແຄແທນ ແລະ ໂຄດີນີ ໃນຮູບຜົງເທົີ່ານັໍ້ນ.  
 14. ຄວນປະສົມມາລາໄທອອນ ກັບ ໄອໂຟໄດໂອນ ໃນເຄືີ່ອງສີດທີີ່ມີລະບົບກວນ ແລະ ສີດພົີ່ນທັນທີ. 
 15. ເບໂນມີວ ປະສົມ ມາເນບ, ແມນໂຄເຊບ ແຕ່ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງປະສົມກັບ ເມໄທແລນ.  
 16. ຫ້າມປະສົມ ເບນເລດ ແລະ ແຄບແທນ ສີດຕົໍ້ນໝາກກ້ຽງພາຍໃນ 3 ອາທິດທີີ່ສີດນ ໍ້າມັນໄປແລ້ວ.  
 17. ຕ້ອງປະສົມສານຈັບໃບ ຕາມທີີ່ບອກໄວ້ໃນສະຫຼາກ. 
 18. ປະສົມໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ພາຍໃນ 6 ຊົີ່ວໂມງ. 

 ຂ ົ້ຄວນລະວັງ ການປະສົມຢາປຸ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງໆ  ອາດແຕກຕ່າງ 
ຈາກຕາຕະລາງການປະສົມຢາຂ້າງເທີງນີົ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ຂອງບ ລິສັດຜູຸ້ຜະລິດ
ຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ. 

 19. ປະສົມກັນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງຮີບໃຊ້ທັນທີ. 
 20. ຫ້າມປະສົມຢາທີີ່ມີສ່ວນປະກອບ ຂອງທອງແດງກັບໄຊແລນ. 
 21. ຫ້າມປະສົມ ໄອໂປໄດໂອນ (ຟົດສະຟ ສູດນ ໍ້າ)ກັບຄອບເປີອອກຊີຄ ໄດສີດເທິງມັນຝຣັີ່ງ. 
 

• Growth regulators 

- ຢາທີີ່ປະກອບຂອງແນຟທາລິນແອຊີທິກ, ແນຟທາລິນແອຊີທາມິນ ແລະPhemoxyສ່ວນໃຫຍ່ສາມເຂົໍ້າ
ກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດພືດ ໄດ້ຍົກເວັໍ້ນຢາທີີ່ເປັນດ່າງຫຼາຍ ຖ້າຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ແຍກສີດເທືີ່ອລະຊະນິດ ຫືຼ ໃຊ້ຕາມການແນະນ າຂອງບ ລິສັດຜູ້ຜະລິດ. 
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• Antibioticໃຫ້ ຜົ ນດີ ທີີ່ ສຸ ດ ເມືີ່ ອ  ບ ີ່ ປ ະສົ ມ ກັ ບຢ າຊະນິ ດອ ີ່ ນ ໆ Streptomycin, Agri-strep ແລະ 

Agrimycinສາມາດປະສົມໄດ້ ໄດເມໂທເອດ, ແຄແທນ, ເຟີແບມ, ພາລາໄທອອນ, ຟົດສະຟ  (ຜົງ)ມາເນບ 
ແລະ ຊີເນບ ແຕ່ຫ້າມປະສົມກັບບ ໂດມິກເຈີ ຫືຼ ຢາທີີ່ມີລິດເປັນດ່າງຫຼາຍ. 

• Nuclear Polyhedrosis Virusສາມາດປະສົມກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ ໄດ້ທຸກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະຢາທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ໃນການທ າລາຍໄຂ່ເຊັີ່ນ: ຄ ໄດມີຟອມ ເປັນຕົໍ້ນ. 

• Bacillus thuringiensisໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດ ເຂົໍ້າກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດ
ໄດ້ ປະສົມແລ້ວສີດທັນທີ ຍົກເວັໍ້ນຢາເຫົຼີ່ານີໍ້ຄື: ອາມີທານ, ອາຊິດຟ ເມທີນ, ແຄບທາໂຟຣ, ໄດເມໂທເອດ, ໄດ
ໂນແຄບ, ໄຮໂຊໂປຄາບ, ເຟນໂທເອດ, ໂຟຊາໂລນ ແລະ ບ ໂຄມິກເຈ.ີ 

• ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີໍ້ເປັນຊືີ່ສາມັນທັງໝົດ. 
 

*  ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີົ້ບ ົ່ສາມາດ ເປັນການແນະນ າ ໃຫຸ້ໃຊຸ້ແຕູ່ເປັນເອກະສານທີົ່ລວບລວມ ຈາກ
ແຫ ົ່ງຂ ົ້ມູນຕ່າງໆ ການປະສົມຢາບາງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ ົ່ມະນ ດ, ສັດ ແລະ ພືດໄດຸ້. 
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XI. ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

ກອງກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ,1992. ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດທີີ່ສ າຄັນ ຂອງພືດເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເອກະສານ ວິຊາການ ກອງກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ ກົມວິຊາການກະເສດ. 

ກອງກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ,2001. ເຕັກໂນໂລຊີສ າລັບປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ ລາຍງານຜົນການປ້ອງກັນກ າ
ຈັດສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານຄັໍ້ງທີ 4 ກົມວິຊາການກະເສດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ, 309 ໜ້າ. 

ກອງພະຍາດພືດ ແລະ ຈຸລິນຊີວິທະຍາ(ບ ີ່ມີປີ) ຄ າແນະນ າການປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດພືດ ດ້ວຍຢາເຄມີ ເອກະສານ
ວິຊາການ ກົມວິຊາການກະເສດ  ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ, 171 ໜ້າ. 

ກຸ່ມກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ,1991. ເອກະສານວິຊາການ, ການປ້ອງກັນກ າຈັດແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດ, 1991. ສ າ
ນັກວິໄຈພັດທະນາການອາລັກຂາພືດ ກົມວິຊາການກະເສດ, 303 ໜ້າ. 

ກຸ່ມກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ ແລະ ກຸ່ມບ ລິຫານສັດຕູພືດ,2019. ເອກະສານປະກອບການຝ ກອົບຮົມຫັຼກສູດ 
ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດຄັໍ້ງທີ 18ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທະຍາ. ສ ານັກ
ວິໄຈພັດທະນາການອາລັກຂາພືດ ແລະການນ າໃຊ້ຢາກ າຈັດວັດຊະພືດ ປີ 2004.ເອກະສານວິຊາການ ສ ານັກ
ວິໄຈພັດທະນາການອາລັກຂາພືດ ກົມວິຊາການກະເສດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ,133 ໜ້າ. 

ກຽງໄກ ຈ າເລີນມາ. 2011. ການບ ລິຫານແມງໄມ້ສັດຕູພືດໂດຍວິທີປະສົມຢາ ເອກະສານປະກອບການຝ ກອົບຮົມ 
ຫັຼກສູດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ  ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດ ຄັໍ້ງທີ 15 ສ ານັກວິໄຈພັດທະນາການອາລັກຂາພືດ ກົມ
ວິຊາການກະເສດ, 32 ໜ້າ. 

ໂກສົນ ຈະເລີນສົມ ແລະ ສູອາພາ ກິດສະຖານ,1992. ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງໝາກໄມ້ ແລະ ການອານຸລັກ. ສູນ
ວິໄຈຄວບຄຸມສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ກອງປ້ອງກັນກ າຈັດ
ສັດຕູພືດ ກົມສົີ່ງເສີມການກະເສດ ກຸງເທບ, 111 ໜ້າ. 

ນິລະນາມ, 2002.ເສດຕະດີທີີ່ເໝາະສົມສ າລັບສາລີຫວານ. ກົມວິຊາການກະເສດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ
,26 ໜ້າ. 

ບັນລະພົດ ນະປ້ອມເພັດ. 1984. ການບ ລິຫານສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ. ເອກະສານປະປະກອບການບັນຍາຍ. 
ສູນວິໄຈຄວບຄຸມສັດຕູພືດແຫ່ງຊາດ ໂດຍຊີວະວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ກຸງເທບ,65 

ໜ້າ. 

ພິມພັດ ນັນທະ,2002. ສັດຕູທ າມະຊາດຫົວໃຈຂອງ IPM ເອກະສານວິຊາການກະເສດ ກອງກິດ ແລະ ສັດຕະ
ວິທະຍາ ກົມວິຊາການກະເສດ,215 ໜ້າ. 
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ສະມາຄົມກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ ແຫ່ງປະເທດໄທ. 2018. ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໄຮ່ ແລະ ການປ້ອງກັນກ າຈັດ 
ເອກະສານປະກອບການຝ ກອົບຮົມ ຫ້ອງປະຊຸມມົນຕີ ຮຸມາຄົມ ອາຄານສະເຫີຼມພະກຽດ ກອງວິໄຈ
ພັດທະນາປັດໄຈການຜະລິດທາງການກະເສດ ກົມວິຊາການກະເສດກຸງເທບ,63 ໜ້າ. 

ແສງແຂ ນ້າວານິດ. 2012. ຄູ່ມືກວດແມງໄມ້ໃນສາລີ ສູນວິໄຂສາລີ ແລະ ເຂົໍ້າຟ້າງແຫ່ງຊາດ ສະຖາບັນອິນທີຈັນທະ
ກິດ ເພືີ່ອການຄົໍ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາພືດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, 84 ໜ້າ. 

ສຸວັດ ລວຍອາລີ ເຕືອນຈິດ ສັດຍາວິລຸດ ແລະ ປີຊາ ວັງຄີລາປັດ, 2011.ລະດັບເສດຖະກິດ ແລະ ພະຍາກອນການ
ລະບາດຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ໜ້າ,16-36 ໃນເຕັກໂນໂລຊີ ທາງເລືອກສ າລັບ ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມ
ປະສານ ເອກະສານປະກອບການປະຊຸມ ກອງກິດ ແລະ ສັດຕະວິທະຍາ ກົມວິທະຍາການກະເສດ. 

ສຸອາພາ ຄິດສະຖາພອນ ໄຊວັດ ກະຕຸນ ແລະ ສຸດ ສຸທິນອາລົມ. 1994. ຄູ່ມືບ ລິຫານສັດຕູຖົີ່ວລຽນ.ໂຄງການປ້ອງ
ກັນກ າຈັດສັດຕູພືດໝາກໄມ້ ໂດຍວິທີປະສົມຢາໄທ- ເຢຍລະມັນ. ມະຫາວິທະຍາໄລການກະເສດ, 97 ໜ້າ. 

 

Anonymous.  2018. Integrated management of the fall Armyworm on maize. A guide for Farmer 

Field Schools in Africa.  Food and Agriculture Organization of the United Nations.  127 

pp.  

Crnz, J. bd J. Theunissen. 1978.  Prognosis and Warming in Plant Protection. Regional seminar 

workshop February 27 – March 18, 1978.  Manila and Maligoya, Philippines. 317 pp. 

Oudejans, J.H.  1982.  Agro – pesticides: Their management and application. A manual for 

instructors of pesticide distributors, storekeepers and professional applicators. Economic 

and social commission for Asia and the Pacific Bangkok, Thailand. 205 pp. 

Pedigo, L.P.1989. Entomology and pest management, Macmillan Publishing. Co., Inc. N.Y. 646 

pp. 

 

 


