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ພະຍາດໃບດ່າງ ຂອງມັນຕ ົ້ນ 
Cassava mosaic virus (CMV)

ພະຍາດໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ນແມນ່ພະຍາດໜ ື່ງທີື່ເກີດຈາກເຊືົ້ອ
ໄວຣັດ ທີື່ມີຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ການປູກມນັຕ  ົ້ນ, ໃນປະຈ ບັນມີລາຍ
ງານທັງໝ ດ 10 ຊະນດິ, ໃນນັົ້ນພ ບຢູ່ທະວີບ ອາຟຣິກກາ 8

ຊະນດິ ແລະ ພ ບຢູ່ທະວີບ ອາຊີ 2 ຊະນດິເຊັັ່ນ: Indian

cassava mosaic virus (ICMV) ພ ບຢູ່ປະເທດອິນເດຍ
ແລະ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)

ພ ບຢູ່ປະເທດສີລັງກາ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ ແລະ
ໄທ. ສ າລັບປະເທດລາວພ ບຄັົ້ງທ າອິດຢູ່ ບ້ານ ບ ງງາມ, ເມືອງ
ໂຂງ, ແຂວງ ຈ າປາສັກ. ຖາ້ພະຍາດໃບດ່າງລະບາດຢາ່ງຮ ນ
ແຮງໃນຊວ່ງໄລຍະ 2 ເດືອນທ າອດິ ຈະສ ັ່ງຜ ນເຮດັໃຫ້ມັນຕ ົ້ນ
ບ ໍ່ສາ້ງຫ ວ, ຫ ວນ້ອຍ-ລີບ ແລະ ຜະລິດແປງ້ໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜ ນ
ຜະລິດຫລ ດລ ງ 80-100% (ດັັ່ງຮູບທີ 1)

ລັກສະນະອາການພະຍາດຢູ່ໃບ ມີລັກສະນະໃບດ່າງ, ໃບກດູງ  ເຮັດໃຫ້
ໃບເສຍຮບູຊ ງ. ອາການໃບດາ່ງມຫີລາຍແບບເຊັັ່ນ: ໃບດາ່ງຂຽວ
ສະຫລັບຂຽວເຂັົ້ມ ແລະ ໃບດາ່ງເຫລືອງສະຫລບັຂຽວ, ໃບອ່ອນມີຂະ
ໜາດນ້ອຍລ ງ, ຕ ົ້ນເຕັົ້ຍ, ຢູ່ສ່ວນຍອດຈະເຫັນໃບດາ່ງເຫລືອງສະຫລັບ
ຂຽວຢາ່ງຊັດເຈນ ແຕ່ໃບລ ່ມຍັງປ ກກະຕິ ເນືື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຖ່າຍ
ທອດພະຍາດຈາກແມງຫວີື່ຂາວຢາສູບ ທີື່ມີເຊືົ້ອໄວຣັດໃບດາ່ງມັນຕ ົ້ນ
ຈິື່ງສະແດງອາການຈາກສ່ວນຍອດລ ງມາສູ່ໃບລ ່ມຂອງຕ ົ້ນ.

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕ ົ້ນ

ຮູບທີ 1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຫ ວມັນຕ ົ້ນຂອງຕ ົ້ນທີື່ເປນັ
ພະຍາດ ແລະ ຫ ວຂອງຕ ົ້ນທີື່ປ ກກະຕິ

ມັນຕ ົ້ນເປນັພະຍາດ

ພືດອາໄສຂອງເຊືົ້ອໄວຣັດສາເຫດຂອງພະຍາດໃບດ່າງ
ມັນຕ ົ້ນ, ໝາກຫ ່ງສາ, ໝາກເຍ າ ແລະ ພືດຕະກ ນຕ ົ້ນເປ ົ້າ
ພືດອາໄສຂອງແມງຫວີື່ຂາວ
ພືດຕະກ ນຖ ັ່ວ, ຕະກ ນແຕງ, ຕະກ ນໝາກເລັັ່ນ, ຜັກກະເພ າ, ຜັກບ ວລະພາ,
ຫອມປ້ອມ, ຫອມລາບ ແລະ ຜັກອີື່ຕູ່

1. ຕ້ອງໝັັ່ນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສວນປູກຕັົ້ງແຕ່ເລີື່ມປູກທ ກໆ 2

ອາທດິ ຫາກພ ບອາການທີື່ຄ້າຍໃບດາ່ງ, ໃບກູດງ  ໃຫແ້ຈ້ງ
ພະນັກງງານເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ພະນັກງງານສູນປ້ອງກັນພືດ.

2. ໃຫທ້ າລາຍສວນມນັຕ ົ້ນທີື່ເປັນພະຍາດໃບດ່າງທັງໝ ດໃນຂອບ
ເຂດວ ງກວາ້ງ 1 ກມ.

3. ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ມກີານເຄືື່ອນຍາ້ຍທ່ອນພັນມັນຕ ົ້ນ ແລະ ທ ກຊີົ້ນ
ສ່ວນຂອງມັນຕ ົ້ນອອກຈາກສວນຢ່າງເດັດຂາດ.

4. ສ າລັບແມງພາຫະ:
- ການຄວບຄ ມດ້ວຍວທິຊີວີະວິທະຍາ ສາມາດໃຊ້ ແມງຊ້າງປກີ
ໃສ, ໂຕຫ ໍ້າແຕນບຽນ ແລະ ເຊືົ້ອລາ ບູເວີເລຍ

- ການຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມີ ນ າໃຊ້ imidacloprid 70%

WG ອັດຕາ 12 ກຼາມ ຕ ໍ່ນ ໍ້າ 20 ລິດ.

ໃບມັນຕ ົ້ນປ ກກະຕິ ອາການພະຍາດໃບດ່າງ

ຮູບທີ 2: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງໃບມັນຕ ົ້ນທີື່ປ ກກະຕິ 
ແລະ ໃບມັນຕ ົ້ນທີື່ເປນັພະຍາດ

ມັນຕ ົ້ນປ ກກະຕິ

ພືດອາໄສ

ການເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນທ່ອນພັນຕິດພະຍາດ

ແມງພາຫະ (Vector)
ແມງຫວີື່ຂາວ (Whitefly)
ຊືື່ວິທະຍາສາດ: Bemisia tabaci

ຮູບທີ 3: ແມງຫວີື່ຂາວໄລຍະດັກແດ້ ແລະ ໄລຍະໂຕແກ່

ຕິດໄປນ າທ່ອນພັນ ຫືຼ ແນວພັນ

ຮູບທີ 4: ທ່ອນພັນມັນຕ ົ້ນ

ການແຜ່ລະບາດ

ໄລຍະໂຕແກ່ໄລຍະດັກແດ້


