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1ພະຍາດພືດ:ພະຍາດ
ຂອບໍໃ�ແ��ງ(Bacterialleafblight)
ທເ�ີດຈາກເ�ອXanthomonasoryzae

1.1. ຊະນິດພືືດ: ເ�າ

1.2. ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ຊ່ວງໄ�ຍະເ�າອາຍ້ໄ��60-90ວັນ(ໄ�ຍະແຕກກໍສູງສ້ດ–ໄ�ຍະອອກຮວງ)ມັກ
ພົບໍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ

1.3. ລັກສັະນະອາການ:  
ພະຍາດຂອບໍໃ�ແ��ງມີສາເ�ດມາຈາກເ�ອແ�ກທເ�ຍເ�ງມີເ�ອສາເ�ດມາຈາກເ�້ອX.Oryzaeພະຍາດນສາມາດ
ເ�າທາລາຍໃ�ເ�າໃນຊ່ວງໄ�ຍະເ�າອາຍ້ໄ��60-90ວັນ.ມັກພົບໍໃນຊ່ວງລະດູຝົນເ�ັດໃ��ຕ�ນກ�າຫ�ຽວ,ໃ�ເ�ືອງແ�ະ
ແ��ງ. ລັກສະນະຂອບໍໃ� ຈະມີຈ້ດສີຂຽວເ�ືອງຍາວຈົນຮອດປາຍໃ� ມີຂະໜາດ ປະມານ 5 - 10 ມມ ຈ້ດດ�ງກ່າວຈະ
ຂະ�າຍກາຍເ�ັນທາງສີເ�ືອງຍາວໄ�ຕາມຂອບໍໃ�ເ�າ, ໃ�ທເ�ັນພະຍາດຂອບໍໃ�ຈະມີຮອຍຂີດຊ�ຕມາຈະປ�ຽນເ�ັນ
ສີເ�ືອງແ�ະກາຍເ�ັນສີນ�ຕານບໍາງຄຸ້�ງອາດຈະພົບໍນ�ເ�ືອກສີເ�ືອງຢູ�ບໍໍລິເ�ນບໍາດແ�ຂອບໍໃ�ເ�າ.

ບໍາດແ�ທເ�ີດຈາກພະຍາດຂອບໍໃ�ແ��ງ   ນ�ເ�ືອກສີເ�ືອງ(Bacterialooze)

1.4. ການຈັດການ:
1.4.1 ການຕິດຕາມຢູ�ສວນ

ການຕິດຕາມຢູ�ພາກສະໜາມແ�່ນສັງເ�ດເ�ງບໍາດແ�ຢູ�ບໍໍລິເ�ນໃ�ເ�າແ�ະລັກສະນະອາການຂອບໍໃ�ໃ��ຂອງເ�າ



3

1.4.2 ແນວພັນທຕ�ານທານ

ແນວພັນທຕ�ານທານຕພະຍາດຂອບໍໃ�ແ��ງແ�່ນແນວພັນRD5ແ�ະRD7

1.4.3 ການຈັດການໂ�ຍບໍນາໃ��ສານເ�ມີ

ກ່ອນປູກ:

• ໄ�ດິນຕາກແ�ດເພື່່ອຂ�າເ�ອພະຍາດໃນດິນ,ໄ�່ແ�ະໂຕອ່ອນຂອງແ�ງໄ��ສັດຕູພືດ

• ຮັກສາຄຸ້ວາມສະອາດພນທີໂ�ຍການກາຈັດວັດສະພືດແ�ະໄ�ກົບໍຕໍເ�ືອງເພື່່ອບໍໃ��ເ�ັນບໍ່ອນ
ລຊ�ອນຂອງເ�ອພະຍາດ

• ການໃ��ແນວພັນທຕ�ານທານກເ�ັນອີກວິທີໜ່ງໃນການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມພະຍາດໄ��

• ຊ່ວງໄ�ຍະຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ:

• ນາໃ��ປ້ຍໃນປະລິມານທເ�າະສົມໂ�ຍສະເພື່າະປ້ຍທມີທາດໄນໂຕເ�ນສູງ

• ເ�່ອພົບໍການທາລາຍຂອງເ�ອພະຍາດແ�່ນໃ��ນາເ�ົາປູນຂາວອັດຕາ1ກລ/ນ�5ລິດແ�່
ປະໄ��1ຄຸ້ືນັງຈາກນ�ນ,ຕັກເ�ົານ�ປູນໃ�ໄ�ສິດອັດຕາ2ລິດ/ນ�5ລິດ.

• ັງຈາກນ�ນ,ໃ��ເ�ອຣາສີຂຽວໄ�ໂ�ເ�ມາຮາເ�ຍນາ(Trichodermahazianum)ສີດ
ໃນອັດຕາ1ກລ/ນ�20ລິດ

ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ເ�ັບໍເ�ດຊາກພືດຕ່າງໆໄ�ຈ້ດືຝັງຖມລວມທັງຕເ�ືອງເ�າພາຍັງເ�ັບໍກ່ຽວແ��ວເພື່່ອບໍ
ໃ��ເ�ັນບໍ່ອນລຊ�ອນຂອງເ�ອພະຍາດແ�ະແ�ງໄ��ສັດຕູພືດ

• ຫ�າມປູກພືດຊະນິດອ່ນໃນກໍລະນີທຍັງບໍທັນເ�ັບໍກ່ຽວຜົນຜະລິດແ��ວຈະເ�ັດໃ��ສະປໍຂອງເ�ອ
ພະຍາດທມີຢູ�ແ��ວໄ�ຕິດກັບໍຕ�ນພືດທກາລັງປູກຂນໃ�່.

1.4.5.ການຈັດການໂ�ຍການນາໃ��ສານເ�ມີ:

ຊະນິດຢາສານເ�ມີປາບໍສັດຕູພືດທີນາໃ��ເ�າໃນການປ�ອງກັນແ�ະກາຈັດພະຍາດຂອບໍໃ�ແ��ງແ�່ນນາໃ��Agrimy-
cinອັດຕາ75ກຼາມ+copperoxychlorideອັດຕາ500ກຼາມປະສົມນ�500ລິດ/1ເ�ັກຕ�າ.ສີດປະມານ3-4
ຄຸ້�ງ,ສິດຄຸ້�ງທາອິດແ�່ນເ�ືອພົບໍການທາລາຍຂອງເ�ອພະຍາດທສະແ�ງໃນເ�ອງຕ�ນັງຈາກນ�ນອີກ10ມແ�່ນສີດຄຸ້�ງ
ທ2ແ�ະ3ືນາໃ��Carbendaziumອັດຕາ4ກຼາມ/20ລິດ/1ໄ�່ຖ�າຍັງພົບໍວ່າມີການແພື່່ລະບໍາດອີກພາຍັງ
15ວັນແ�່ນສີດຊ�ອີກ.
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2.1. ຊະນິດພືືດ: ເ�າ

2.2. ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ັງຈາກປູກເ�າໄ��30-90ວັນ(ລະດູແ��ງແ�ະລະດູຝົນ)

2.3. ລັກສັະນະອາການ
 ພະຍາດ ໃ�ຈ້ສີນ�ຕານ ມີສາເ�ດມາຈາກ ເ�ອຣາ H.oryzae ອາການທພົບໍເ�ັນທາອິດຈະເ�ັນຈ້ດນ�ອຍໆສີ
ນ�ຕານແ��ວຂະ�າຍອອກເ�ັນລັກສະນະຄຸ້ືຮູບໍໄ�່ທີມີຂະຫນຶ່າດ0.5ຫາ2.0ມມັງຈາກນ�ນບໍາດແ�ດ�ງກ່າວຈະເ�່ອມ
ເ�າກັນ ເ�ັດໃ��ໃ�ຫ່ຽວແ��ງ ມັກພົບໍພະຍາດນໃນຊວງໄ�ຍະເ�າອອກຮວງ, ກ�ານຄຸ້ໍຮວງເ�ັນສີນ�ຕານ, ສາມາດຕິດໄ�ກັບໍ
ເ�ັດພັນ,ເ�ັນຈ້ດສີດາືສີນ�ຕານ,ເ�ັດໃ��ຄຸ້ວາມງອກຂອງເ�ັດລ້ດລົງຖ�າພົບໍການທາລາຍໃນໄ�ຍະເ�ັນຕ�ນກ�າກສ�ງຜົນ
ໃ��ຕ�ນກ�າໃ��ເ�ັນສີນ�ຕານແ�ະຕາຍລວມທັງສ່ວນທເ�ັນກາບໍໃ�ກເ�ັນຈ້ດສີນ�ຕານ.

2ພະຍາດພືດ:ພະຍາດໃ�
ຈ້ດສີນ�ຕານ(BROWNSPOT)
ເ�ີດຈາກເ�ອສາເ�ດHelminthosporiumoryzae

ພະຍາດໃ�ຈ້ດສີນ�ຕານທສະແ�ງຢູ�ເ�ງໃ�ເ�າ  ເ�ອເ�າທາລາຍຢູ�ເ�ັດເ�າ
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2.4. ວິທີການຈັດການ
2.4.1 ການຕິດຕາມຢູ�ສວນ

ຄຸ້ວນມີຕິດຕາມສວນປູກທ້ກໆອາທິດ,ຖ�າພົບໍພະຍາດໃ�ຈ້ດສີນ�ຕານຄຸ້ວນ�ົກຖມໃ��ຫ່າງຈາກສວນປູກແ�ະຢ້ດການ
ໃ��ຝ້�ນແ��ວແ��ງພະນັກງານພະແນກກະສິກາແ�ະປ�າໄ��.

2.4.2 ແນວພັນຕ�ານທານ

 ບໍມີແນວພັນຕ�ານທານ

2.4.3 ການຈັດການແ�ບໍບໍໃ��ຢາເ�ມີ

ການຈັດການຂ�ນເ�້ອງຕ�ນແ�່ນນາໃ��ແນວພັນທປາດສະຈາກເ�ອພະຍາດກເ�ັນອີກວິທີໜ່ງໃນການປ�ອງກັນແ�ະກາຈັດ
ແ�ບໍເ�ດຕະກາກຈະຊ່ວຍດຜ່ອນຜົນກະທົບໍຈາກການເ�າທາລາຍຂອງເ�ອພະຍາດໄ��.

ກ່ອນການປູກ:

• ຄຸ້ວນມີການໄ�ດິນຕາກແ�ດໃນຊ່ວງລະດູຮ�ອນແ�ະເ�ົາຕໍເ�ືອງ

• ການໃ�່ຝ້�ນແ�່ນໃ��ພຽງພໍ ແ�ະ ເ�ະສົມ ສາລັບໍຊ່ວງໄ�ຍະຂອງການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕຂອງຕ�ນພືດ ແ�ະ
ປັດໃ�ທສາຄຸ້ັນໃນການຈັດການພະຍາດໃ�ຈ້ດສີນ�ຕານຄຸ້ວນມີການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມລະດັບໍນ�ບໍໃ��ນາຂາດນ�

• ການໃ��ແນວພັນທປາດສະຈາກເ�ອພະຍາດກເ�ັນວິທີທປະຢັດແ�ະໄ��ຜົນໃນການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມ

• ຄຸ້ວນແ�່ເ�ັດພັນດ�ວຍນ�ອ້່ນໃນອ້່ນຫະພ້ມ50ອົງສາປະມານ20–25ນາທີກ່ອນກ�າ



6

ຊ່ວງໄ�ຍະຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ:

• ີກລ�ຽງການປະຕິບໍັດທາງເ�ດຕະກາຕ່າງໆທເ�ັດໃ��ພືດອ່ອນແ�ແ�ະສ�ງຜົນໃ��ພືດອ່ອນແ�ຕພະຍາດ

• ຄຸ້ວນປູກພືດໃ��ມີໄ�ຍະຫ່າງທເ�າະສົມເພື່່ອການຖ່າຍເ�ຂອງອາກາດແ�ະແ�ງຕາເ�ັນສາມາດເ�າເ�ິງ
ຄຸ້ວນປູກເ�ານາດາແ�ນການເ�ັດນາ�່ານ

• ເ�່ອພົບໍການທາລາຍຂອງເ�ອພະຍາດແ�່ນໃ��ນາເ�ົາປູນຂາວອັດຕາ1ກລ/ນ�5ລິດແ�່ປະໄ��1ຄຸ້ືນ
ັງຈາກນ�ນ,ຕັກເ�ົານ�ປູນໃ�ໄ�ສິດອັດຕາ2ລິດ/ນ�5ລິດ.

• ນາໃ��ເ�ອຣາໄ�ໂ�ເ�ມາຮາເ�ຍນາ(Trichodermahazianum)ໄ�ສີດໃນອັດຕາ1ກລ/ນ�20
ລິດ

�ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ເ�ັບໍເ�ດພືດທເ�ືອແ��ວນາໄ�ເ�ົາືຝັງລວມທັງຕໍເ�ືອງເ�າທເ�ັນໄ�ໄ��

• ຫ�າມປູກພືດອ່ນໃ�່ ໃນຂະນະທພືດເ�າຍັງຢູ�ໃນດິນເພື່າະມັນຈະເ�ັດໃ��ສະປໍ ຈາກເ�ດພືດເ�າກະຈາຍຕົວ
ໄ�ຫາພືດໃ�່

2.4.4 ການຈັດການໂ�ຍການນາໃ��ຢາເ�ມີ

ສີດພ�ນດ�ວຍຢາຂ�າເ�ອຣາMancozebອັດຕາ2.0ກຼາມ/ລິດືEdifenphos2.0ກຼາມ/ລິດສີດພ�ນ2-3ຄຸ້�ງ
ໃນຊ່ວງ 10 - 15ມ ຄຸ້ວນສີດພ�ນໃນຊ່ວງຕ�ນື ຊ່ວງເ�າອອກຮວງ, ສາລັບໍການແ�່ເ�ັດພັນແ�່ນໃ�� Agrosanື
Ceresanອັດຕາ2.5ກຼາມ/ກລເພື່່ອປ�ອງກັນຊ່ວງຕ�ນກ�າເ�ີດໃ�ຈ້ດ,ສີດພ�ນຢາຂ�າເ�ອຣາຄຸ້ອບໍເ�ີcopperອັດຕາ
500ກຼາມປະສົມນ�500ລິດ/1ເ�ັກຕ�າເພື່່ອຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມການແ�່ລະບໍາດຄຸ້�ງທີສອງ.
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3.1. ພືືດ: ເ�າ

3.2. ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ບໍາດແ�ຈະປະກົດໃ��ເ�ັນພາຍັງທໃ�ເ�່າຕິດເ�ອພາຍໃນເ�ລາ72
ຫາ96ຊ�ວໂ�ງແ�ະມັກເ�ັນສະປໍຂອງເ�ອພະຍາດໃນສະພາບໍອາກາດທຊ�່ມ(ຊ່ວງລະດູແ��ງ)
3.3.ລັກສະນະອາການ

ພະຍາດໃ�ໃ��ມີລັກສະນະບໍາດແ�ຄຸ້�າຍຄຸ້ືຮູບໍໄ�່ືຮູບໍຕາເພື່ັດມີຂະໜາດຄຸ້ວາມຍາວ5-15ມມແ�ະຄຸ້ວາມກວ�າງ3
-5ມມ,ຂອບໍບໍາດແ�ເ�ັນສີດາທາງໃນເ�ັນສີນ�ຕານ,ບໍາດແ�ຈະຂະ�າຍໃ�່ຂນໄ�ໃນເ�່ອນທມີຄຸ້ວາມຊ�່ມສູງເ�ອ
ພະຍາດນຈະຜະລິດສະປໍເ�ັນຈານວນາຍຢູ�ທັງສອງດ�ານຂອງໃ� ຕມາບໍາດແ�ດ�ງກ່າວຈະມີຂະຫນຶ່າດໃ�່ຂນ ສ່ວນຢູ�
ທາງກາງຂອງບໍາດແ�ຈະເ�ັນສີຂເ�າແ�ະຂອບໍບໍາດແ�ເ�ັນສີນ�ຕານເ�ມັງຈາກາຍມຜ່ານໄ�ຈ້ດບໍາດແ�ຈະເ�່ອມ
ເ�າຫາກັນເ�ັດໃ��ໃ�ແ��ງຕາຍກໍລະນີຮ້ນແ�ງຈະສັງເ�ດເ�ັນໃ�ໃ��ແ��ມທ�ວທັງແ�ງ.

ພະຍາດນມີຄຸ້ວາມຮ້ນແ�ງໂ�ຍສະເພື່າະໃນພນທ ທມີຝົນຕົກເ�ອຍໆ ແ�ະ ຕົກຕິດຕກັນເ�ັນເ�ລາດົນໆ ໃນຊ່ວງ
ອ້ນຫະພູມລະ�່າງ24 -28ອົງສາ. ເພື່າະສະປໍຂອງເ�ອພະຍາດນຈະສາມາດທາລາຍໃ�ທມີຄຸ້ວາມຊ�່ມປະມານ6 -8
ຊ�ວໂ�ງ, ມີຄຸ້ວາມຊ�່ມສູງເ�ືອບໍ 100%. ໃນພນທຮາບໍສູງແ�່ນມີຄຸ້ວາມເ�າະສົມໃນການເ�ີດພະຍາດນ ເພື່າະມີຄຸ້ວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ�ານອ້ນຫະພູມລະ�່າງກາງເ�ັນແ�ະກາງຄຸ້ືນ ເ�ັດໃ��ເ�ີດນ�ຄຸ້�າງຢູ�ໃ�ແ�ະອ້ນຫະພູມໂ�ຍລວມຈະ
ເ�ັນລົງ.

3ພະຍາດພືດ:ພະຍາດໃ�
ໄ��BLAST
ທເ�ີດຈາກເ�ອຣາPyriculariaoryzae
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ບໍາດແ�ເ�ັນຈ້ດສີນ�ຕານຢູ�ໃ�     ຄຸ້ໍຮວງເນາ

3.4. ການຈັດການ 
3.4.1 ການຕິດຕາມໃນສວນ

ສັງເ�ດເ�ງໃ�ທມີຈ້ດຄຸ້�າຍຄຸ້ືຮູບໍໄ�່ ື ຮູບໍຕາເພື່ັດ ສ່ວນໃ�ກາງຈ້ດຈະເ�ັນສີຂາວປົນເ�າ ແ�ະ ຂອບໍໃ�ເ�ັນສີນ�ຕານ
ໃ��,ສງເ�ານເ�ັນຈ້ດເ�ນທບໍອກລັກສະນະຂອງພະຍາດນ,ຊອກຫາອາການເນາຢູ�ລາ ໂ�ຍສະເພື່າະບໍໍລິເ�ນຂຕແ�ະຄຸ້ໍ
ຮວງເ�າ.

3.4.2 ແນວພັນທຕ�ານທານ

ແນວພັນທຕ�ານທານຕພະຍາດໃ�ໃ��ແນວພັນທ່າດອກຄຸ້າ1(TDK1),ທ່າດອກຄຸ້າ9(TDK9)

3.4.3 ການຈັດການແ�ບໍບໍໃ��ຢາເ�ມີ

ນາໃ��ວິທີການປ�ອງກັນພືດແ�ບໍປະສົມປະສານ ໄ�ພີເ�ັມ (IPM) ໃນການປ�ອງກັນ ແ�ະ ກາຈັດພະຍາດໃ� ໃ�� ດ�ວຍ
ການນາໃ��ແນວພັນທີທົນທານແ�ະຕ�ານທານກັບໍພະຍາດນ,ແ�່ງການໃ�່ຝ້�ນໄນໂຕເ�ນອອກເ�ັນ2ຄຸ້�ງແ�ນການໃ�່ຄຸ້�ງ
ດຽວ,ີກລ�ຽງບໍໃ��ນາຂາດນ�,ກາຈັດວັດສະພືດອອກ.

ເ�ິງວ່າການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມພະຍາດໃ�ໃ��ຈະໃ��ແນວພັນຕ�ານທານເ�ັນັກແຕ່ເ�ິງຢ�າງໃ�ກຕາມການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມແ�ບໍເ�ດຕະກາ
ກຊ່ວຍດຜ່ອນການເ�າທາລາຍຂອງພະຍາດໄ��ສ່ວນໜ່ງ

ກ່ອນການປູກ:

• ກໍລະນີທສາມາດການົດເ�ືອກມປູກໄ��, ແ�່ນໃ��ເ�ືອກເ�ລາ ເພື່່ອີກລ�ຽງບໍໃ��ຖືກຊ່ວງໄ�ຍະເ�ລາເ�າ ອອກຮວງ
ືໃນຊ່ວງທອາກາດມີຄຸ້ວາມຊ�່ມສູງຊ່ງເ�າະແ�່ການເ�ີດພະຍາດໃ�ໃ��.
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• ໃນທາງທດີກະເ�ດຕະກອນທຢູ�ໃ��ຄຸ້ຽງຄຸ້ວນປູກພືດໃນເ�ລາດຽວກັນເພື່່ອີກລ�ຽງການແ�່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ
ໃ�ໃ��ຂອງຕ�ນເ�່າທມີອາຍ້າຍກວ່າໄ�ຫາຕ�ນທຍັງອ່ອນ.

• ຄຸ້ວນແ�່ເ�ັດພັນດ�ວຍນ�ອ້່ນໃນອ້່ນຫະພ້ມ50ອົງສາປະມານ20–25ນາທີກ່ອນກ�າ

ຊ່ວງໄ�ຍະຈະເ�ີນເຕີມໂຕ:

• ີກລ�ຽງການປະຕິບໍັດທາງເ�ດຕະກາຕ່າງໆທເ�ັດໃ��ພືດອ່ອນແ�ແ�ະສ�ງຜົນໃ��ພືດບໍທົນຕພະຍາດໃ�ໃ��

• ແ�່ງການນາໃ��ຝ້�ນໄນໂຕເ�ນເ�ັນ2ື3ສ່ວນແ�ນການໃ��ຝ້�ນທັງໝົດພຽງຄຸ້�ງດຽວ

• ຄຸ້ວນປູກພືດໃ��ມີໄ�ຍະຫ່າງທເ�າະສົມເພື່່ອການຖ່າຍເ�ຂອງອາກາດແ�ະແ�ງຕາເ�ັນສາມາດເ�າເ�ິງເ�ັດໃ��
ໃ�ແ�ະລາຕ�ນແ��ງຄຸ້ວນເ�ັດນາດາແ�ນການເ�ັດນາ�່ານ.

• ກໍລິນີພົບໍການເ�າທາລາຍຂອງພະຍາດແ�່ນນາໃ��ປູນຂາວອັດຕາ1ກລ/ນ�5ລິດແ�່ປະໄ��1ຄຸ້ືນັງຈາກນ�ນ,
ຕັກເ�ົານ�ປູນໃ�ໄ�ສິດອັດຕາ2ລິດ/ນ�5ລິດ.

• ັງຈາກນ�ນ,ໃ��ເ�ອຣາສີຂຽວໄ�ໂ�ເ�ມາຮາເ�ຍນາ(Trichodermahazianum)ສີດໃນອັດຕາ1ກລ/
ນ�20ລິດ

ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ເ�ັບໍເ�ດພືດທເ�ືອໄ�ເ�ົາືຝັງລວມທັງຕໍເ�ືອງເ�າທເ�ັນໄ�ໄ��

• ຫ�າມປູກພືດອ່ນໃ�່ ໃນຂະນະທພືດເ�າຍັງຢູ�ໃນດິນເພື່າະມັນຈະເ�ັດໃ��ສະປໍ ຈາກເ�ດພືດເ�າກະຈາຍຕົວໄ� ຫາ
ພືດໃ�່

3.4.4 ການຈັດການແ�ບໍໃ��ສານເ�ມີ
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ເ�ິງແ�່ນວ່າຢາຂ�າເ�ອຣາຈະມີສາລັບໍການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມພະຍາດໃ�ໃ��ແຕ່ລາຄຸ້າແພື່ງແ�ະຄຸ້ວາມພ�ອມໃ��ເ�ັນບໍັນຫາສາຄຸ້ັນ
ສາລັບໍກະເ�ດຕະກອນລາຍຍ່ອຍແ�ະບໍຄຸ້່ອຍໄ��ໃ��.ຖ�າຕ�ອງການໃ��ແ�ະລາຄຸ້າບໍແພື່ງແ�່ນໃ��ຜະລິດຕະພັນທກ່າວດ�ງ
ທາງລ້່ມນສາລັບໍການຮັກສາເ�ັດພັນແ�ະຍັງນາໃ��ໃນໄ�ຍະເ�າອອກຮວງໄ��ອີກ.

ການຮັກສາເ�ັດພັນສາລັບໍປູກເ�າເ�ິງພນທຮາບໍສູງ

ນາເ�ັດພັນມາແ�່ດ�ວຍຢາຂ�າເ�ອຣາ1 -2ມກ່ອນການ�່ານ ເພື່່ອດຜ່ອນການເ�ີດພະຍາດໃ��ໃນເ�ັດພັນ,ສີດ
ດ�ວຍຢາຂ�າເ�ອຣາCaptanorMancozebອັດຕາ4ກຼາມ/ນ�20ລິດ.ສີດຄຸ້�ງທາອີດເ�ືອພົບໍເ�ັນການທາລາຍ
ຂອງພະຍາດ ັງຈາກ 10 ມ ແ�່ນສີດຕ່ມອີກເ�່ອໜ່ງ ື ສີດຢາ Carbendazium ອັດຕາ 4 ກຼາມ/ນ� 20 ລິດ
ັງຈາກ15ມແ�່ນສີດອີກຄຸ້�ງໜ່ງ.
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4.1. ພືືດ: ເ�າ

4.2. ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ປະມານ70-90ມ(ຕ�ງແຕ່ໄ�ຍະເ�າຕ�ງທ�ອງຫາໄ�ຍະເ�າເ�ັນ
ນ�ນົມ)ມັກພົບໍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ

4.3. ລັກສັະນະອາການ  
ພະຍາດກາບໍໃ�ແ��ງ ບໍສາມາດສັງເ�ດເ�ັນໄ�� ຈົນຮອດໄ�ຍະເ�າແຕກກໍຫາເ�າອອກຮວງ (ຄຸ້ວາມແຕກຕ່າງຄຸ້ໍຮວງ)
ໄ�ຍະທາອິດບໍາດແ�ຈະເ�ັນລັກສະນະຄຸ້�າຍຮູບໍໄ�່ບໍໍລິເ�ນລາຕ�ນບໍ່ອນທເ�ືອລະດັບໍຫນຶ່�ານ�ນອກຈາກນຍັງພົບໍເ�ັນຢູ�
ກາບໍ ແ�ະ ໃ� ຂອງຕ�ນເ�າ. ທາອິດບໍາດແ�ເ�ັນສີຂຽວຈາງຕມາປ�ຽນເ�ັນສີນ�ຕານ ສ່ວນຂອບໍບໍາດແ�ເ�ັນສີນ�ຕານ
ເ�ມໂ�ຍທ�ວໄ�ຂະໜາດຂອງບໍາດແ�ຈະກວ�າງປະມານ2ນວືນ�ອຍກວ່າ,ສ່ວນຄຸ້ວາມຍາວປະມານ1-2ນວ.ບໍາດແ�
ດ�ງກ່າວສາມາດແ�່ລາມເ�າຫາກັນແ�ະເ�່ອນຍ�າຍຂນໄ�ຮອດປາຍໃ�.

4ພະຍາດພືດ:ພະຍາດກາບໍ
ໃ�ແ��ງຂອງເ�າRICESHEATH
BLIGHT ທເ�ີດຈາກເ�ອຣາRhizoctoniasolani

ລັກສະນະບໍາດແ�ຢູ�ໃ�   ຈ້ດສີເ�ົາຮູບໍໄ� ່   
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4.4 ການຈັດການ
4.4.1 ການກວດສອບໍໃນສວນ

ສັງເ�ດເ�ງລັກສະນະອາການຂອງໃ�ເ�າກາບໍໃ�ແ��ງຈະມີລັກສະນະບໍາດແ�ຊ�່ມນ�ຢູ�ກາບໍໃ�ທາອິດືບໍໍລິເ�ນໃ��ໜ�ານ�

 4.4.2 ແນວພັນຕ�ານທານ

ນາໃ��ແນວພັນທຕ�ານທານເ�ນ:RD13ແ�ະRD

4.4.3 ການຈັດການແ�ບໍບໍໃ��ຢາເ�ມີ

ເ�ິງວ່າການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມພະຍາດກາບໍໃ�ແ��ງຈະໃ��ແນວພັນທຕ�ານທານເ�ັນັກແຕ່ການນາໃ��ວິທີຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມແ�ບໍເ�ດຕະກາ
ກຈະຊ່ວຍດຜ່ອນການແ�ລະບໍາດຂອງພະຍາດໄ��

ກ່ອນການປູກ:

• ຄຸ້ວນໄ�ພວນດິນຕາກແ�ດໃນຊ່ວງລະດູຮ�ອນແ�ະຈູດຕໍເ�ືອງ

• �່ານເ�ັດເ�າປະມານ15-20ຕ�ນຕ1ຕາແ�ັດ

• ການໃ��ພັນຕ�ານທານເ�ັນວິທີທປະຢັດໃນການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມ.

• ຄຸ້ວນແ�່ເ�ັດພັນດ�ວຍນ�ອ້່ນໃນອ້່ນຫະພ້ມ50ອົງສາປະມານ20–25ນາທີກ່ອນກ�າ

• 

• 

• 

ຊ່ວງໄ�ຍະການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ:

• ີກລ�ຽງການປະຕິບໍັດທາງເ�ດຕະກາຕ່າງໆທເ�ັດໃ��ພືດອ່ອນແ�ແ�ະສ�ງຜົນໃ��ພືດບໍທົນຕພະຍາດ
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• �ີກລ�ຽງການນາໃ��ນ�ຈາກຊົນລະປະທານທໄ�ຈາກບໍ່ອນທຕິດເ�ອພະຍາດໄ�ຫາບໍ່ອນທປອດເ�ອ

• ເ�ືອພົບໍການທາລາຍຂອງເ�ອພະຍາດໃ��ນາໃ��ປູນຂາວອັດຕາ1ກລ/ນ�5ລິດແ�່ປະໄ��1ຄຸ້ືນັງຈາກ
ນ�ນ,ນາເ�ົານ�ປູນໃ�ໄ�ສິດອັດຕາ2ລິດ/ນ�5ລິດ.

• ັງຈາກນ�ນ,ໃ��ເ�ອລາສີຂຽວໄ�ໂ�ເ�ມາຮາເ�ຍນາ(Trichodermahazianum)ສີດອັດຕາ1
ກລ/ນ�20ລິດ

ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ເ�ັບໍເ�ດພືດທເ�ືອດ�ວຍການເ�ົາືຝັງລວມທັງຕໍເ�ືອງເ�າທເ�ັນໄ�ໄ��

• ຫ�າມປູກພືດອ່ນໃ�່ ໃນຂະນະທພືດເ�າຍັງຢູ�ໃນດິນເພື່າະມັນຈະເ�ັດໃ��ສະປໍ ຈາກເ�ດພືດເ�າກະຈາຍຕົວ
ໄ�ຫາພືດໃ�່

4.4.4 ການຈັດການແ�ບໍໃ��ຢາເ�ມີ

• ນາໃ��ສານສະກັດຈາກກາກຜັກຂົມກະເ�ົາປະມານ150ກລ/ເ�ັກຕ�າ

• ສີດພ�ນນ�ມັນສະກັດຈາກຂົມກະເ�ົາ3%(15ລິດ/ເ�ັກຕ�າ)ເ�ມສີດພ�ນຊ່ວງໄ�ຍະທພົບໍເ�ັນບໍາດແ�ແຕ່ທາອິດ.

• ນາໃ��ຢາຂ�າເ�ອຣາປະເພື່ດຢູ�ໃ�. ສີດພ�ນ Carbendazim ອັດຕາ 500 ກຼາມ/ເ�ັກຕາ ື Azoxystrobin
500ມລ/1ເ�ັກຕາ
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5.1 ພືືດ: ສາລີ

5.2 ຊວງໄລຍະເ�ລາທີພື�ບ: ອາການທພົບໍທາອິດຂອງພະຍາດຣານ�ຄຸ້�າງຈະເ�ັນລາຍເ�ນຢູ�ຕາມໃ�ສີໃ�ຈືດຈາງ
ຢູ�ທໃ�ທາອິດັງຈາກປູກໄ��ປະມານ9ມ.

5.3 ລັກສັະນະອາການ 
ໃ�ສາລີທເ�ັນພະຍາດ ໃ�ຈະມີສີຂຽວຈືດຈາງ ື ເ�ັນສີເ�ືອງເ�ັນທາງໆຕາມຄຸ້ວາມຍາວຂອງໃ� ຈາກຖານໃ�ຫາປາຍໃ�
ແ�ະ ເ�ນດ�ງກ່າວອາດຍາວຕິດຕກັນໄ� ມີການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕຂອງກ້່ມສະປໍ ແ�ະ ການຊ�ສະປໍ. ສະປໍດ�ງກ່າວຈະພົບໍເ�ັນ
ທັງສອງດ�ານຂອງໃ�ແຕ່ຈະມີາຍຢູ�ພາກສ່ວນກ�ອງໃ�.ດອກຕົວຜູ�ຈະບໍິດງໍຈະເ�ີນບໍເຕັມທແ�ະຜະລິດລະອອງເ�ສອນ
ໜ�ອຍ ສ່ວນຢູ�ລາຕ�ນ ແ�ະ ສ່ວນຍອດ ເ�ອຣາກຈະເ�າໄ�ທາລາຍ ແຕ່ບໍສະແ�ງອາການ. ຕ�ນສາລີທເ�ອພະຍາດເ�າ
ທາລາຍເ�ອງຕ�ນຈະເ�ັດໃ��ຕ�ນສາລິຢ້ດສະງັກບໍຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ.

5ພະຍາດພືດ:ພະຍາດຣາ
ນ�ຄຸ້�າງDOWNYMILDEW
ເ�ີດຈາກເ�ອສາເ�ດpernoscleosporasorghi

ພະຍາດຣານ�ຄຸ້�າງຢູ�ຕ�ນສາລີໃ�ຈະຂຽວຈືດຈາງ

5.4 ວິທີການຈັດການ 
5.4.1ການຕິດຕາມຢູ�ສວນປູກ

ສັງເ�ດລັກສະນະອາການຕ�ນສາລີໃ�ທບໍສົມບໍູນ,ຄຸ້�າຍຄຸ້ືຂາດທາດອາຫານແ�ະຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕບໍດີ
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5.4.2ແນວພັນທີຕ�ານທານ

ບໍມີແນວພັນຕ�ານທານ

5.4.3ການຈັດການແ�ບໍບໍນາໃ��ສານເ�ມີ

ກ່ອນການປູກ:

• ນາໃ��ແນວພັນທປາສະຈາກເ�ອພະຍາດ

• ການໃ�່ຝ້�ນແ�່ນໃ��ພຽງພໍ ແ�ະ ເ�ະສົມ ສາລັບໍຊ່ວງໄ�ຍະຂອງການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕຂອງຕ�ນພືດ ແ�ະ
ປັດໃ�ທສາຄຸ້ັນໃນການຈັດການຄຸ້ວນມີການຮັກສາລະດັບໍຄຸ້ວາມໜາແ��ນຂອງຕ�ນພືດແ�ະຄຸ້ວາມຊ�່ມ

• ຄຸ້ວນປູກພືດໃ��ມີໄ�ຍະຫ່າງທເ�າະສົມເພື່່ອບໍໃ��ມີຊົງຝ້�ມາຍແ�ະດຜ່ອນຄຸ້ວາມຊ�່ມ

• ຊ່ວງໄ�ຍະຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ:

• ທາລາຍຕ�ນທຕິດເ�ອພະຍາດຖມ ແຕ່ເ�ງຢ�າງໃ�ກຕາມຄຸ້ວນມີການຈັດການຕາມັກການ ເພື່່ອປ�ອງກັນ
ການແ�່ກະຈາຍຂອງພະຍາດກາຈັດສ່ວນທເ�ັນພະຍາດຢ�າງຖືກວິທີໂ�ຍການເ�ົາືຝັງ.

• ີກລ�ຽງການໃ��ນ�າຍ ມັນຈະເ�ັດໃ��ໃ�ສາລີປຽກນ� ເ�ງເ�ັນສາເ�ດໃ��ເ�ອພະຍາດພັດທະນາຕົວໄ��
ໄ�

• ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ັງການເ�ັບໍກ່ຽວຄຸ້ວນມີການໄ�ດິນຕາກແ�ດເພື່່ອທາລາຍເ�ອພະຍາດຕ່າງໆທອາໃ�ຢູ�ໃນດິນ

• ປູກພືດໝູນວຽນເພື່່ອຕັດວົງຈອນຊີວິດຂອງເ�ອພະຍາດແ�ະປູກໜູນວຽນສະລັບໍກັບໍແນວພັນທຕ�ານ
ທານ

5.4.4ການຈັດການດ�ວຍສານເ�ມີ

ນາໃ��ຢາActop35(metalaxyl)35%ອັດຕາການນາໃ��25-50ກຼາມ/ນ�20ລິດ.ຂນກັບໍລະດັບໍການທາລາຍ
ຂອງເ�ອພະຍາດ. ສີດພ�ນທ້ກໆ 7 - 10 ມ. ໃ��ຢາຂ�າເ�ອຣາທ້ກໆອາທິດ ເ�່ອເ�ມສັງເ�ດເ�ັນອາການພະຍາດຄຸ້�ງ
ທາອິດແ�ະ ໃ��ຕເນ່ອງໄ�ຈົນບໍພົບໍການທາລາຍຂອງພະຍາດ.ຍ�າຍແ�ະທາລາຍ ເ�ດຊາກພືດັງຈາກເ�ັບໍກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດແ�ະປູກພືດໜູນວຽນໃນລະດູການຕໄ�.ຫ�າມນາໃ��ຕ�ນພືດທມີເ�ອພະຍາດໄ�ເ�ັດຝ້�ນບໍ�ມ.
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ສັັດຕູູພືືດ
ແ�ະພະຍາດຂອງ

ສັາລີ
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6.1 ພືືດ: ສາລີ

6.2 ຊວງໄລຍະເ�ລາທີພື�ບ: ປະມານ70-90ມພາຍັງມປູກ(ຊ່ວງລະດູຝົນ)

6.3 ລັກສັະນະອາການ 
ລັກສະນະເ�ນຈະເ�ັນປູດໂພື່ງບໍວມມີາຍຂະໜາດຕ�ງແຕ່ໜ�ອຍກວ່າ1ຊມຈົນໃ�່ກວ່າ30ຊມ(0.4-12ນວ)ຕາມ
ເ�ນຜ່າສູນກາງ

6ພະຍາດພືດ:ພະຍາດ
ຣາຂະເ�າດາ
ເ�ີດຈາກເ�ອຣາUstilagomaydis

ປ້�ມGalls(ການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕຜິດປົກກະຕິ)ສາມາດພົບໍເ�ັນໄ��ໃນທ້ກໄ�ຍະຂອງພືດທຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ.ໂ�ຍສະເພື່າະ
ຕ�ນອ່ອນແ�່ນມີຄຸ້ວາມອ່ອນແ�າຍຕພະຍາດນ. ປ້�ມ galls ສາມາດຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕຢູ�ໃນຝັກ, ໃ�, ລາຕ�ນ ື ຊດອກ
ໂຕຜູ�ທາອິດປົກຄຸ້້ມດ�ວຍເນອເ�່ອສີຂາວຫາສີນ�ເ�ິນ.ຕມາສະປໍສີດາຈານວນາຍຈະພັດທະນາຂນພາຍໃນgallsໂ�ຍ
ທ�ວໄ�ຢູ�ໃ�ທເ�ັນປ້�ມ(gall)ຈະມີຂະໜາດນ�ອຍ.
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7.5 ວິທີການຈັດການ:
7.5.1ການຕິດຕາມໃນສວນປູກ:

ໜ�ນຕິດຕາມແ�ະສັງເ�ດສວນປູກເ�ອຍໆສັງເ�ດຢູ�ບໍໍລິເ�ນລາຕ�ນສາລີໂ�ຍສະເພື່າະຢູ�ໝາກ

7.5.2ແນວພັນພັນທຕ�ານທານ:

ບໍມີແນວພັນຕ�ານທານ

7.5.3ການຈັດການແ�ບໍບໍນາໃ��ສານເ�ມີ

ການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມພະຍາດຣາຂະເ�າດາຂອງສາລີມີາຍວິທີເ�ນ: ການປູກພືດໝູນວຽນ, ການອານາໄ�ພນທີໃ��ປາສະຈາກ
ເ�ອພະຍາດ, ການຮັກສາເ�ັດພັນ, ການນາໃ��ຢາຂ�າເ�ອຣາ, ການປັບໍປ້ງຄຸ້ວາມອ້ດົມສົມບໍູນ ແ�ະ ການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມແ�ບໍ
ຊີວະວິທີ. ໃນການຄຸ້ວບໍຄຸ້້ມທກ່າວເ�ິງນ ມີພຽງການໃ��ພັນພືດທຕ�ານທານ ຢູ�ໃນສວນປູກທມີພະຍາດ ຣາຂະເ�າດານ
ແ�່ລະບໍາດ

ກ່ອນການປູກ:

ຄຸ້ວນປູກພືດໝູນວຽນແ�ນການປູກຕ�ນສາລີຢ�າງໜ�ອຍ1ປີ

ລະ�່າງການປູກ:

• ໜ�ນຕິດຕາມ, ກວດສອບໍສວນປູກເ�ັນປົກກະຕິ ເ�່ອພົບໍພືດສະແ�ງອາການຄຸ້ວນທາລາຍເ�ົາຖມກ່ອນ
ມັນຈະແ�່ລະບໍາດ

• ນາໃ��ຝ້�ນອິນຊີບໍາລ້ງດິນເພື່່ອເ�ັດໃ��ຕ�ນສາລີແ�ງແ�ງ�ີກລ�ຽງການໃ�່ຝ້�ນໄນໂຕເ�ນໃນປະລິມານາຍ.

• ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ເ�ັບໍສນຊ່ວຍພືດ,ຕໍທຍັງເ�ືອໄ�ຝັງືເ�ົາທາລາຍຖມ

• ຫ�າມປູກພືດອ່ນໃ�່ ໃນຂະນະທພືດເ�າຍັງຢູ�ໃນດິນເພື່າະມັນຈະເ�ັດໃ��ສະປໍ ຈາກເ�ດພືດເ�າກະຈາຍຕົວ
ໄ�ຫາພືດໃ�່

7ປ້�ມໂພື່ງບໍວມ
(SMUTGALLS)
ສາມາດເ�ີດຂນໄ��ໃນເນອເ�່ອຂອງຕ�ນສາລີ
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7.5.4ການຈັດການແ�ບໍໃ��ຢາເ�ມີການຈັດການແ�ບໍໃ��ຢາເ�ມີ

ນາໃ��DitenNTM-45ອັດຕາ30-50ກຼາມຕນ�20ລິດຂນກັບໍຄຸ້ວາມຮ້ນແ�ງຂອງເ�ອພະຍາດສີດພ�ນທ້ກໆ7-
10ມ.ນາໃ��ຢາເ�ມີທ້ກໆອາທິດເ�່ອເ�ມສັງເ�ດເ�ັນພະຍາດແ�ະໃ��ຕເນ່ອງໄ�ຈົນບໍພົບໍພະຍາດ.ຍ�າຍແ�ະທາລາຍ
ເ�ດຊາກພືດັງຈາກເ�ັບໍກ່ຽວຜົນຜະລິດແ�ະປູກພືດໜູນວຽນໃນລະດູການຕໄ�.ຫ�າມນາໃ��ຕ�ນພືດທມີເ�ອພະຍາດ
ໄ�ເ�ັດຝ້�ນບໍ�ມ
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ສັັດຕູູພືືດ
ແ�ະພະຍາດຂອງ

ກວຍ
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8.1. ພືືດ: ກ�ວຍ

8.2. ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ພົບໍພະຍາດນກັບໍຕ�ນກ�ວຍທມີອາຍ້ໄ��4-5ເ�ືອນືາຍກວ່ານ�ນ(ປະມານ120
ມຫາ270ມ)

8.3. ລັກສັະນະອາການ
ພະຍາດນມັກພົບໍໃນພນທທມີສະພາບໍດິນເ�ັນດິນໜຽວືພນທທລະບໍາຍນ�ບໍໄ��.ເ�ອຣາຈານວນວງາຍທຢູ�ພນ
ຜີວຂອງເ�າກ�ວຍ ຈະເ�ັນໄ��ວ່າມີເ�ອຣາຈານວນາຍ (ສະປໍ) ຕິດຢູ�, ສະນ�ນການກະຈາຍຕົວຈງເ�ັນໄ�ໄ�� ລວມທັງ
ການໃ��ໜທຕິດເ�ອ,ດິນ,ນ�ແ�ະການໃ��ອ້ປະກອນຕ່າງໆ.ເ�ອຣາຈະເ�າທາລາຍລະບໍົບໍຮາກ�ັງຈາກນ�ນຂະ�າຍ
ໄ�ຫາທລາລຽງນ�ແ�ະທລາລຽງອາຫານເ�ັດໃ��ເ�ີດການອ້ດຕັນແ�ະເນາທມີລັກສະນະເ�ັນສີນ�ຕານສາມາດຜ່າເ�ງ
ລາຕ�ນກ�ວຍທສູງຈາກໜ�າດິນປະມານ50-100ຊມຈະເ�ັນທລຽງນ�ເ�ັນສີນ�ຕານຈາງຫາເ�ມຢ�າງຈະແ��ງ.

8ພະຍາດພືດ:ພະຍາດຫ່ຽວເ�ືອງ
FUSARIUMWILTືPANAMA 
DISEASEເ�ີດຈາກເ�ອພະຍາດFusariumoxysporumf.sp.cubense

ລັກສະນະອາການຂອງຕ�ນກ�ວຍທຕິດເ�ອພະຍາດ

8.4. ວິທີການຈັດການ 
8.4.1 ການຕິດຕາມຢູ�ສວນປູກ
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ັງຈາກປູກໜກ�ວຍລົງດິນແ��ວໃ��ສັງເ�ດເ�ງວ່າໜກ�ວຍມີອາການໃ�ເ�ືອງືອາການທກ່າວມາຂ�າງເ�ິງືບໍຫາກເ�ັນ
ບໍໍລິເ�ນທເ�ີບໍພົບໍພະຍາດດ�ງກ່າວແ�່ນມີໂ�ກາດສູງໃນການເ�ີດພະຍາດນຊ�ອີກ.

8.5.2ແນວພັນທຕ�ານທານ

ບໍມີແນວພັນທຕ�ານທານກັບໍເ�ອພະຍາດ

8.5.3ການຈັດການແ�ບໍບໍນາໃ��ຢາເ�ມີ

ກ່ອນການປູກ:

• ນາໃ��ແນວພັນທປາສະຈາກເ�ອພະຍາດ

• ທາລາຍຕ�ນທຕິດເ�ອພະຍາດ

• ຫ�າມຂ້ດຍ�າຍໜກ�ວຍທຕິດເ�ອໄ�ປູກໃ�່ພນທເ�າ

ລະ�່າງການປູກ:

• ຂ້ດບໍໍລິເ�ນຕ�ນທເ�ັນພະຍາດແ��ວ�່ານປູນຂາວ1-2ກລລົງຂ້ມ

• ນາໃ��ເ�ອຣາໄ�ໂ�ເ�ມາຮາເ�ຍນາ(Trichodermahazianum)ອັດຕາ1ກລຕນ�20ລິດ

�ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• �ັງຈາກເ�ັບໍກ່ຽວແ��ວເ�ັບໍເ�ດຊາກພືດອອກດ�ວຍການເ�ົາືຝັງໄ�ເ�າທຈະໄ�ໄ��.

8.5.4ການຈັດການແ�ບໍນາໃ��ຢາເ�ມີ

ກ່ອນການປູກຄຸ້ວນຈ້່ມໜກ�ວຍດ�ວຍຢາຂ�າເ�ອຣາCarbendazim2%ປະມານ3ມລ/ຕ�ນທ້ກໆ5, 7 ແ�ະ 9
ເ�ືອນ.
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ສັັດຕູູພືືດ
ແ�ະພະຍາດຂອງ

ມັນຕູ�ນ
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9ພະຍາດພືດ:ພະຍາດຝອຍ
ຂົນໄ�່WITCHES’SBROOM
ເ�ີດຈາກເ�ອPhytoplasma

9.1 ພືືດ: ມັນຕ�ນ

9.2 ຊວງໄລຍະເ�ລາທພື�ບ: ັງຈາກປູກມັນຕ�ນໄ��2ເ�ືອນຈົນຮອດເ�ັບໍກ່ຽວຜົນຜະລິດ

9.3 ລັກສັະນະອາການ
ພະຍາດມັນຕ�ນທເ�ີດຈາກເ�ອ phytoplasma ເ�ັນພະຍາດນ່ງທສ�າງຄຸ້ວາມເ�ຍຫາຍໃ��ແ�່ມັນຕ�ນ. ລັກສະນະ
ອາການຂອງພະຍາດນເ�ັດໃ��ຕ�ນພືດໃ�ເ�ືອງແ�ະເ�ັນສີມ່ວງບໍໍລິເ�ນຂຕສ�ນເ�ັດໃ��ເ�ີດເ�ັນຝ້�ນຟອຍຢູ�ບໍໍລິເ�ນ
ຍອດຖ�າພະຍາດນເ�າທາລາຍຈະເ�ັດໃ��ການຂະ�າຍໂຕຂອງຮາກແ�ະແ��ງລ້ດລົງ.

ອາການພະຍາດຝອຍຂົນໄ�່

9.4 ວິທີການຈັດການ 
9.4.1 ການຕິດຕາມຢູ�ສວນປູກ

• ສັງເ�ດອາການຢູ�ໃ�

9.4.2 ແນວພັນຕ�ານທານ

• ຍັງບໍມີແນວພັນຕ�ານທານພະຍາດນ



25

9.4.3 ການຈັດການແ�ບໍບໍນາໃ��ຢາເ�ມີ

ກ່ອນການປູກ:

• ນາໃ��ແນວພັນທປາສະຈາກເ�ອພະຍາດທມາຈາກແ�່ງທເ�່ອຖືໄ��

• ໃ��ແນວພັນທຕ�ານທານຖ�າມີຢູ�ໃນພນທ

ລະ�່າງການປູກ:

ໃນລະ�່າງທພືດກາລັງຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ, ຖ�າພົບໍເ�ັນອາການຂອງພະຍາດຝອຍຂົນໄ�່ (Witches’ broom)ທມີ
ລັກສະນະຕ�ນເຕຍຢ້ດສະງັກການຈະເ�ີນເຕີບໍໂຕ, ໃ�ມີຮູບໍຮ່າງຂະໜາດນ�ອຍແ�ະ ເ�ີດເ�ັນຝ້�ມ ໃ�ເ�ັນສີເ�ືອງແ�່ນ
�ົກເ�ົາທາລາຍຖມ

• ໃນຂະນະທຕ�ນພືດມີອາຍ້ໄ��1ເ�ືອນຖ�າພົບໍເ�ັນຕ�ນທຕິດເ�ອພະຍາດນແ�່ນໃ��ຖອນແ�ະເ�ຍ��າ
ອອກພ�ອມ

• ັງຈາກ4ເ�ືອນຖ�າພືດແຕກໜໃ��ເ�ົາກງດ�ານລ້່ມອອກຈາກຍອດປະມານ30ຊມເພື່່ອບໍໃ��ເ�ອພະຍາດ
ຂນໄ�ຮອດສ່ວນເ�ິງ

�ັງການເ�ັບໍກ່ຽວ:

• ຫ�າມເ�່ອນຍ�າຍແນວພັນທຕິດເ�ອເ�າສວນປູກ ເ�ັບໍ ແ�ະ ເ�ົາທາລາຍ ື ຝັງ ຕ�ນພືດທເ�ດເ�ືອໄ�
ເ�າທຈະໄ�ໄ��

9.4.4. ການຈັດການແ�ບໍໃ��ຢາເ�ມີ

ກ່ອນປູກນາໃ��ຢາເ�ມີemidacorpid70%ອັດຕາ12ກຼາມ/ນ�20ລິດຂນກັບໍລະດັບໍຄຸ້ວາມຮ້ນແ�ງຂອງການຕິດ
ເ�ອ.ສີດພ�ນທ້ກໆ7-10ມ.ກາຈັດແ�ະທາລາຍເ�ດຊາກພືດທັງໝົດັງການເ�ັບໍກ່ຽວແ�ະປູກພືດໝູນວຽນໃນປີ
ຕໄ�.ຫ�າມນາເ�ດພືດທຕິດເ�ອໄ�ໝັກເ�ັດຝ້�ນ.




