
ລາຍງານການ
ສໍາຫຼວດສັດຕູພືດຂອງມັນຕ ົ້ນ 

ນໍາສະເໜີໂດຍ: ນາງ ປ ິ່ນຄໍາ ວ ງພະຈັນ
ໜ່ວຍງານພະຍາດພືດ, ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກ ມປູກຝັງ



ສາລະບານ

I. ສະພາບລວມ 

1. ການນໍາເຂ ົ້າທ່ອນພັນມັນຕ ົ້ນ ແລະ ການສ ົ່ງ
ອອກມັນຕ ົ້ນ

II. ການສໍາຫຼວດ, ຕິດຕາມ ແລະ  ເຝ ົ້າລະວັງການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ ໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ົ້ນ

1. ການສໍາຫຼວດ ສັດຕູພືດຂອງມັນຕ ົ້ນ

2. ການຕິດຕາມ ແລະ ເຝ ົ້າລະວັງ
ການລະບາດພະຍາດໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ນ

III. ບ ດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້



I. ສະພາບລວມ

- ການປູກມັນຕ ົ້ນມີເນືົ້ອທີີ່ປູກທັງໝ ດ 70,930 ha, ຜ ນຜະລິດ (production)

2,277,050 ໂຕນ 

- ແຂວງທີີ່ປູກຫລາຍ: ແຂວງ ສາລະວັນ 16,020 ha ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 

10,585 ha

- ການສ ົ່ງອອກມັນຕ ົ້ນ:

ມັນຕ ົ້ນດິບ 684,072 ໂຕນ  (ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ)

ມັນຕ ົ້ນແຫ້ງ 123,119 ໂຕນ (ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ)
ມັນຕ ົ້ນແປ້ງ 3, 645 ໂຕນ (ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ອີຕາລີ)

ແຫ່ຼງແນວພັນ: ປະທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (ປະຈຸບັນບ ໍ່ໄດ້ນໍາເຂ ົ້າຈາກຫວຽດ)

ແນວພັນນໍາເຂ ົ້າ: ກະເສດສາດ 50, ຫ້ວຍບ ງ, ລະຍອງ 72, ລະຍອງ 80

ແຫ່ຼງທີີ່ມາ: ສະຖິຕິພືດຕ່າງໆ, 2017



II. ການສໍາຫຼວດ, ຕິດຕາມ ແລະ  ເຝ ົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ົ້ນ

1. ການສໍາຫຼວດ ສັດຕູພືດຂອງມັນຕ ົ້ນ

ການສໍາຫຼວດມັນຕ ົ້ນແມ່ນໄດ້ສໍາຫຼວດ ຢູູ່ 2 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຄື: ສາລະວັນ ແລະ 

ຈໍາປາສັກ ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ພືົ້ນທີີ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ  ພືົ້ນທີີ່ຂອງບ ລິສັດ ທີີ່ນໍາເຂ ົ້າ

ທ່ອນພັນຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ  ໃນນັົ້ນກ ໍ່ີ່ໄດ້ລ ງສໍາຫຼວດພືົ້ົ້ນ

ທີີ່ປູກທີີ່ໄກ້ກັບຊາຍແດນປະເທດກໍາປູເຈ້ຍ

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ ມາດຕະຖານ ສາກ ນ ISPM6; ໂດຍ

ສັງເກດເບີງລັກສະນະອາການທໍາລາຍ ແລະ ການສໍາຫຼວດໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໃຊ້ Pest 

point App ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ.



ຜ່ານການສໍາຫຼວດແມ່ນພ ບພະຍາດ ຝອຍຂ ນໄກ່, ພະຍາດໃບຈຸດ 

ທີີ່ເກີດຈາກເຊືົ້ອລາ (Colletotrichum sp.) ແລະ ພະຍາດໃບໄໝ້ທີີ່

ເກີດຈາກເຊືົ້ອແບັກທີເລຍ



ພະຍາດຝອຍຂ ນໄກ່ (Witche's broom)



ພະຍາດໃບຈຸດ (Colletotrichum sp.)



ແບັກທີເລຍ (ຍັງບ ໍ່ສາມາດວິໄຈຫາເຊືົ້ອສາຍເຫດ)



ແມງໄມ້ທີີ່ພ ບ : ເພ້ຍແປ້ງ
ປະຈບຸນັພບົເພຍ້ແປ້ງຂອງມນັຕ ົນ້ຢ ູ່ 4 ຊະນດິ:

- ເພຍ້ແປ້ງລາຍ (Ferrisia virgate)

- ເພຍ້ແປ້ງແຈກບຽດ (Pseudococcus jackbeardsleyi)

- ເພຍ້ແປ້ງສຂີຽວ (Phenacoccus madeirensis)

- ເພຍ້ແປ້ງສບີວົ (Phenacoccus manihoti)



ລັກສະນະຂອງເພັົ້ຍແປ້ງ

ເພຍ້ແປ້ງສຂີຽວ

ເພຍ້ແປ້ງສບີວົ



ລັກສະນະຂອງເພັົ້ຍແປ້ງ

ເພຍ້ແປ້ງລາຍ

ເພຍ້ແປ້ງແຈກບຽດ







ແມງມີີ່ຂາວ



ແຜ່ນທີການສໍາຫລວດ



II. ການສໍາຫຼວດ, ຕິດຕາມ ແລະ  ເຝ ົ້າລະວັງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ົ້ນ

2. ການຕິດຕາມ ແລະ ເຝ ົ້າລະວັງການລະບາດພະຍາດໃບດ່າງຂອງມັນຕ ົ້ນ



2. ສ້າງເຄືອຄ່າຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເຝ ົ້າລະວັງການລະບາດ

ສ້າງກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນສັດຕູພືດລະຫວ່າງ
ສູນປ້ອງກັນພືດ ແລະ ແຂວງ



III. ບ ດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້
1. ຈຸດດີ

- ໄດ້ມີແຈ້ງການ ແລະ ຂ ໍ້ມູນເບືົ້ອງຕ ົ້ນກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງສັດຕູ
ພືດຂອງມັນຕ ົ້ນ
- ໄດ້ມີເຄືີ່ອຄ່າຍໃນການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນສະພາບຂອງສັດຕູພືດກັບແຂວງຕ່າງໆ
- ໄດ້ມີເຄືີ່ອຄ່າຍການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານການວິໄຈ ສັດຕູພືດ

2. ຂ ໍ້ຄ ງຄ້າງ
- ຍັງຂາດງ ບປະມານໃນການລ ງສໍາຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການລະບາດ

ສັດຕູພືດຂອງມັນຕ ົ້ນເປັນປະຈໍາ
- ຍັງຂາດອຸປະກອນ ແລະ ສາເຄມີໃນການວິໄຈພະຍາດຂອງມັນຕ ົ້ນທີີ່ເກີດ
ຈາກເຊືົ້ອໄວຣັດ ແລະ ແບັກທີເລຍ
- ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການຂອງນັກວິຊາການທັງສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນດ້ານ   ການວິໄຈສັດຕູພືດຂອງມັນຕ ົ້ນຍັງມີຈໍາກັດ



ຂອບໃຈ
THANK YOU


