້
ບົງຝງສາລແມ່
ນຫຍັງ
ແລະ ຄວນສໍາຫຼວດໄຮ່ແນວໃດ?
1 ເລ່ ມສໍາຫຼວດໄຮ່ຂອງທ່ ານທັນທ

່ ມປົ່ງອອກມາ.
້
ຫຼງັ ຈາກທ່ ຕົນສາລເລ
້
ບົງຝງສາລອອກຫາກນ
ໃນຕອນກາງຄນ.
ສະນັນ້ ການສໍາຫຼວດ
້
ໃນຕອນເຊົາໆແມ່
ນດທ່ ສດ

3 ຮັງໄຂ່ມຂະຫນາດນ ້ອຍ

1ມມ

້
ບົງຝງສາລແມ່
ນສັດຕພດຊະນດໜ່ ງທ່ ອັນຕະລາຍ
່ທມພດອາໃສຫຼາຍກວ່າ

80

ຊະນດ
ເປັນແຫຼ່ ງ
ັ ແມ່ ນສາລ
ອາຫານແຕ່ ພດອາໃສຫຼກ
້
ປະຈບັນບົງຝງສາລຖກພົ
ບເຫັນຢ່
່
່
້
2 ກວດເບງຕົນສາລ ເພອຊອກຮ່ອງຮອຍ
ອາຊໃຕ້ ແລະ ອາຊຕາເວັນອອກ
້
ການທໍາລາຍຂອງບົງຝງ
ສ່ ຽງໃຕ້ ແລະ ຕ້ອງມການຈັດການ
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພ່ ອຫຼກລ້ຽງ
ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ພດຜັກ.
້
ຈາກການນັບຈໍານວນຕົນສາລ
ທ່ ເສຍຫາຍ, ທ່ ານສາມາດ
ຕັດສນໃຈວ່າ ຈະປົກປ້ອງພດ
ຂອງທ່ ານແນວໃດ.
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ແລະ ສຂາວ.
ໂຕອ່ອນທ່ ຫາກໍ່ຟັກອອກມາ

ຈະມຄວາມຍາວປະມານ 1 ມມ.
້
ບົງຝງໂຕແກ່
ຍາວ ເຖງ 45 ມມ.
້
ການຄວບຄມບົງຝງ
ຈະມປະສດທພາບທ່ ສດ
ໃນເວລາທ່ ໂຕອ່ອນຍັງນ ້ອຍ.

້
5 ບົງໂຕແກ່
ເຈາະຝັ ກສາລ,

້ ວ
ແຕ່ຮອດໄລຍະນແລ້
ແມ່ ນຍາກທ່ ຈະຄວບຄມພວກມັນໄດ້

ໂຕອ່ອນປ່ອຍ ສ່ ງເສດເຫຼອໄວ້ເມ່ ອ
້
ກັດກນໃບ ແລະ ຕົນສາລ
່
້
4 ໃບທຖກບົງໂຕອ່ອນທໍາລາຍ

ຈະເປັນປ່ອງ ຫຼ ເປັນຮນ ້ອຍໆ

6 ໃຫ້ສບຕໍ່ສັງເກດເບ່ ງຮ່ ອງຮອຍການທໍາລາຍ

້
່ າງໜ້ອຍ ທກໆ 10 ມ ້
ຈາກບົງຝງຢ

The Cereal Systems Initiative for South Asia (CSISA) was established in 2009. The project is led by the International Maize
and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and implemented jointly with the International Food Policy Research Institute
(IFPRI) and the International Rice Research Institute (IRRI). The content and opinions in this infographic do not necessarily
reflect the views the Bill and Melinda Gates Foundation, USAID, or the United States Government, and shall not be used for
advertising or product endorsement purposes. Correct citation: Krupnik, T.J. and Dhungana, H. 2019. What is Fall Armyworm
and how can I scout for it in my field? International Maize and Wheat Improvement Center. Dhaka, Bangladesh.
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT).
Office: House 10/B. Road 53. Gulshan-2. Dhaka, 1213, Bangladesh
www.csisa.org

້
ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍການທໍາລາຍຈາກບົງຝງ
ໃນໄຮ່ສາລຂອງທ່ ານ ຢ່ 5 ຈດ ທ່ ແຕກຕ່ າງກັນ

7

້
11 ໃນຊ່ວງຕົນສາລແກ່
ແລ້ວ,

5

2-3 ມ

2-3 ມ
ກວດກາ
ເບ່ ງ 10 ຕົນ້

3
4

ກວດກາ
ເບ່ ງ 10 ຕົນ້

1

ໃຫ້ກວດເບ່ ງຍອດ (ໃບອ່ອນສາມໃບ)
ຫຼ ຝັ ກ ເພ່ ອຊອກຫາ ຮ່ອງຮອຍ
້
ການທໍາລາຍຈາກບົງຝງ

ຖ້າຈໍານວນຕົນ້ ທ່ ມຮ່ອງຮອຍການທໍາລາຍໃໝ່ໆ
້
ຫຼາຍກວ່າ 20 ຈາກ 50 ຕົນແກ່
, ໃຫ້ປກສານັກສົ່ງເສມ
ັ ເອົາແຕ່ ຕົນ້
ຫຼ CIMMYT. ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ າໄດ້ນບ
້
ທ່ ມຮ່ອງຮອຍການທໍາລາຍໃຫມ່ ໆເທົ່ານັນ.

ກວດກາ
ເບ່ ງ 10 ຕົນ້
ກວດກາ
ເບ່ ງ 10 ຕົນ້

2

2-3 ມ

ກວດກາ
ເບ່ ງ 10 ຕົນ້

2-3 ມ

12 ຖ້າພົບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍສົມຄວນ,

ໃຫ້ປກສາກັບນັກສົ່ງເສມເພ່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາ

້ ່ ອນ
ຫຼາຍກວ່າ 10 ຕົນອ

ຈາກ 50 ຕົນ້
ທ່ ໄດ້ສໍາຫຼວດ

8

ໃນການສໍາຫຼວດໃຫ້ຢດຢ່
5 ຈດ ທ່ ບໍ່ແມ່ ນແຄມໄຮ່
ດັ່ງທ່ ສະແດງຢ່ ໃນຮບຂ້າງເທງ

10 ບັນທກຈໍານວນ

້ ່ ເສຍຫາຍ
ຕົນທ
ແລະ ບໍ່ເສຍຫາຍ

13
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ໃນແຕ່ ລະຈດ ຂອງ ທັງ 5 ຈດ ໃນໄຮ່ສາລ
ຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ກວດເບ່ ງ 10 ຕົນ້ ຢ່າງລະອຽດ
ເພ່ ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍການທໍາລາຍ
້
້
່ ໄປ,
ໃຫມ່ ໆຈາກບົງຝງ.
ຂັນຕອນຕໍ
້ ່ ມຮ່ອງຮອຍ
ນັບຈໍານວນຕົນທ
ການທໍາລາຍໃຫມ່ ໆ ຈາກ
ທັງຫມົດ 50 ຕົນ້

້ ່ ມຮ່ ອງຮອຍການທໍາລາຍໃໝ່ໆຫຼາຍກວ່າ 10 ຈາກ 50 ຕົນອ
້ ່ ອນ,
ຖ້າຈໍານວນຕົນທ
່
່
ໍ
ໃຫ້ປກສານັກສົງເສມ ຫຼ CIMMYT ເພອຂໍຄາແນະນໍາໃນການຈັດການສັດຕພດ.

້
ຫຼາຍກວ່າ 20 ຕົນແກ່

ຈາກ 50 ຕົນ້
ທ່ ໄດ້ສໍາຫຼວດ

້
ັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກບົງຝງ
ໃຫ້ປກສາກັບນັກສົ່ງເສມ ຖ້າວ່າທ່ ານໄດ້ຮບ
ເຖງລະດັບທ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
້ ຖ້າຫາກມການ
ໃຊ້ຢາເຄມຂ້າແມງໄມ ້. ຄວນໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ເປັນທາງເລອກສດທ້າຍເທົ່ານັນ.
້ າງໜ້າ, ການສດພົ່ນອາດບໍ່ຈໍາເປັນ. ແຕ່ຖ້າທ່ ານເລອກ
ພະຍາກອນວ່າ ຝົ ນຈະຕົກໃນສອງສາມາມຂ້
ທ່ ຈະສດພົ່ນ, ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ທ່ ມຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ
ຕໍ່ສຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ຕໍ່ສ່ ງແວດລ້ອມ ເທົ່ານັນ້

