
ການແຜລ່ະບາດ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໃບດ່າງແມ່ນຈະລະບາດໄປ

ກັບທ່ອນພັນ ຫ ຼື ແນວພັນທ ີ່ ແລະ ແມງໄມ້ທ ີ່ເປັນພາຫະອ ກ
ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນແມງຫວ ີ່ຂາວ. 

 

 

 

 

 

 
 

ແມງໄມ້ພາຫະ 
ແມງຫວ ີ່ຂາວ (Whitefly) 

ຊຼືີ່ວທິະຍາສາດ: Bemisia tabaci  
 

 

 

 

 
 

ແມງຫວ ີ່ຂາວໄລຍະດກັແດ ້ແລະ ໄລຍໂຕແກ ່

ການເຝ ົ້າລະວງັ ແລະ ປ້ອງກນັທ່ອນພັນຕດິພະຍາດໃບດາ່ງ 
1. ຕ້ອງໝັັ່ນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສວນປູກຕັົ້ງແຕ່ເລ ີ່ມປູກ
ທຸກໆ 2 ອາທິດ ຫາກພ ບອາການທ ີ່ຄ້າຍໃບດ່າງ, ໃບກູດງໍ ໃຫ້
ແຈ້ງພະນັກງງານເມຼືອງ, ແຂວງ ແລະ ພະນັກງງານສູນປ້ອງກັນ
ພຼືດ. 
2. ໃຫ້ທ າລາຍສວນມັນຕ ົ້ນທ ີ່ເປັນພະຍາດໃບດ່າງທັງໝ ດໃນ
ຂອບເຂດວ ງກວ້າງ 1 ກມ. 
3. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ມ ການເຄຼືີ່ອນຍ້າຍທ່ອນພັນມັນຕ ົ້ນ ແລະ ທຸກ
ຊິົ້ນສ່ວນຂອງມັນຕ ົ້ນອອກຈາກສວນຢ່າງເດັດຂາດ. 
4. ສ າລັບແມງພາຫະ:  
 - ການຄວບຄຸມດ້ວຍຊ ວະວິທະຍາ  ໃຊ້ແມງຊ້າງປີກໃສ, 

ໂຕຫ ໍ້າ, ແຕນບຽນ ແລະ ເຊຼືົ້ອລາ ບູເວ ເລຍ. 
 - ການຄວບຄຸມດ້ວຍສານເຄມ  ນ າໃຊ້ imidacloprid 

70% WG ອັດຕາ 12 ກ າມ ຕໍໍ່ນ ໍ້າ 20 ລິດ ຫ ຼື Acetamiprid 

20% SP  ອັດຕາ 12 ກ າມ ຕໍໍ່ນ ໍ້າ 20 ລິດ 
 

 

 

 

 

 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຝ ົ້າລະວັງ  ພະຍາດໃບດ່າງ ຂອງມນັຕ ົ້ນ 

 

 

 

 

 

ຂໍໍ້ມູນສອບຖາມຕິດຕໍໍ່ພ ວພັນໄດ້ທ ີ່: 

ໜ່ວຍງານ ພະຍາດພຼືດ, ສູນປ້ອງກັນພຼືດ 

13 ກລ, ຖະໜ ນທ່າເດຼືີ່ອ, ບ້ານ ນາໄຫ, ເມຼືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

 

ໂທ: 021 812164, ມຼືຖຼື: 020 22400294, 02052255674 

ແຟັກ: (201) 812164, Email: chittarat_2005@yahoo.com 

ເອກະສານອາ້ງອ ງ: 

- ເຝ ົ້າລະວັງພະຍາດໃບດາ່ງມັນຕ ົ້ນ. ກຸ່ມວິໄຈການກກັ
ກັນພຼືດ, ກ ມວິຊາການກະເສດ, ປະເທດໄທ. 2019. 

- ບ ດລາຍງານການວິໄຈ ແລະ ການສ າຫ ວດພະຍາດໃບ
ດ່າງມັນຕ ົ້ນ. ສູນປ້ອງກັນພຼືດ, ກ ມປູກຝັງ. 2020. 

ອາການທ ີ່ຕດິມາກັບແນວພນັ ຫ ຼື ທ່ອນພນັ 
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ພະຍາດໃບດາ່ງ ມັນຕ ົ້ນ Cassava mosaic virus (CMV) 

ພະຍາດໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ນແມ່ນພະຍາດໜ ີ່ງທ ີ່ເກ ດ
ຈາກເຊຼືົ້ອໄວຣັດທ ີ່ມ ຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ການປູກມັນຕ ົ້ນ, ໃນປະຈຸບັນ
ມ ລາຍງານທັງໝ ດ 10 ຊະນິດ, ພ ບໃນທະວ ບ ອາຟລິກກາ 8 
ຊະນິດ ແລະ ພ ບໃນທະວ ບ ອາຊ  2 ຊະນິດເຊັັ່ນ: Indian 

cassava mosaic virus (ICMV) ພ ບໃນປະເທດອິນເດຍ 
ແລະ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ພ ບ
ໃນປະເທດສ ລັງກາ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ ແລະ 

ໄທ. ສ າລັບປະເທດລາວພ ບຄັົ້ງທ າອິດຢູ່ບ້ານ ບ ງງາມ, ເມຼືອງ 
ໂຂງ, ແຂວງ ຈ າປາສັກ. ຖ້າພະຍາດໃບດ່າງລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງ
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ເດຼືອນທ າອິດ ຈະສ ັ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ມັນຕ ົ້ນບໍໍ່ສ້າງ
ຫ ວ, ຫ ວນ້ອຍ-ລ ບ ແລະ ຜະລິດແປ້ງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດ
ຫລຸດລ ງ 80-100% 

ລກັສະນະອາການຂອງພະຍາດໃບດາ່ງມັນຕ ົ້ນ 

ລັກສະນະອາການຢູ່ໃບ ມ ລັກສະນະໃບດ່າງ ໃບກູດງໍ
ເຮັດໃຫ້ໃບເສຍຮູບຊ ງ. ອາການດ່າງມ ຫລາຍແບບເຊັັ່ນ: ໃບ
ດ່າງຂຽວສະຫລັບຂຽວເຂັົ້ມ ແລະ ໃບດ່າງເຫລຼືອງສະຫລັບຂຽວ
ໃບອ່ອນມ ຂະໜາດນ້ອຍລ ງ, ຕ ົ້ນເຕັົ້ຍ, ຢູ່ສ່ວນຍອດຈະເຫັນໃບ 
ໃບດ່າງເຫ ຼືອງສະຫລັບຂຽວຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ໃບລຸ່ມຍັງປ ກກະຕິ 
ເນຼືີ່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດພະຍາດຈາກແມງຫວ ີ່ຂາວ
ຢາສູບທ ີ່ມ ເຊຼືົ້ອໄວຣັດໃບດ່າງມັນຕ ົ້ນ ຈິີ່ງສະແດງອາການຈາກ
ສ່ວນຍອດລ ງມາສູ່ໃບລຸ່ມຂອງຕ ົ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫ ວມັນຕ ົ້ນທ ີ່ເປັນພະຍາດ 
ແລະ ຫ ວມັນຕ ົ້ນທ ີ່ປ ກກະຕິ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃບມັນຕ ົ້ນປ ກກະຕ ິ ອາການພະຍາດໃບດາ່ງ 

ມັນຕ ົ້ນປ ກກະຕ ິມັນຕ ົ້ນເປນັພະຍາດ 

ອາການພະຍາດໃບດາ່ງທ ີ່ເກ ດທ ັ່ວທງັຕ ົ້ນ 

ອາການໃບດາ່ງເຫ ຼືອງທ ີ່ເດັັ່ນຊດັຢູສ່ວ່ນຍອດ 


