
ຄວນເຮດັແນວໃດ ຖາ້ພບົເຫນັ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກບົງ້ຝງສາລ?

ນກັວທະຍາສາດພບົເຫນັ
ບົງ້ຝງສາລ ໃນ ອາຊໃຕ ້
ແລວ້ ແລະ ຄາດວ່າ 
ສດັຕພດນ ້ຈະທໍາລາຍໄຮ່
ສາລຂອງຊາວກະສກອນ.

ບົງ້ຝງສາມາດຄວບຄມດວ້ຍຫຼາຍວທ. 
ພວກເຮາົມາຮຽນຮ ້ບາງວທກນັເທາະ.

ຫຼງັຈາກທ່ໄດສໍ້າຫຼວດ ແລະ 
ພບົເຫນັຄວາມເສຍຫາຍ
ຈາໍນວນໜ່ງຈາກບົງ້ຝງ, 
ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດ
ເພ່ອຄວບຄມພວກມນັ?

ໂຕອ່ອນທ່ຍງັນອ້ຍ ຍາວພຽງ
ແຕ່ 1 ມມ 
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ບົງ້ຝງສາລແມ່ນສດັຕພດຊະນດໜ່ງທ່ມ
ພດອາໃສຫຼາຍກວ່າ  

ເປັນແຫຼ່ ງອາຫານ ແລະ ສາມາດກໍ່ ໃຫເ້ກດ
ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍພດສາລ.

80
ຊະນດ

ວທຈດັການດວ້ຍມ
ສໍາຫຼວດໄຮ່ສາລຂອງທ່ານ ແລະ 
ບບທໍາລາຍໄຂ່ ແລະ ໂຕອ່ອນ
ບົງ້ຝງຖມ້. ການເຮດັແບບນ ້
ສາມາດຊ່ວຍຫດຼຜ່ອນ
ປະຊາກອນບົງ້ຝງໄດໃ້ນລະດບັ
ໃດໜ່ງ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຄວບຄມ
ໄດຢ່້າງເຕມັສ່ວນ.

ຖາ້ມນໍາ້ຊນົລະປະທານ, ສາມາດໃຊນ້ໍາ້ຈດັການບົງ້ຝງທ່ກາໍລງັເຂົາ້ດກັແດໃ້ນພນ້ດນ ດວ້ຍການປ່ອຍນ້ໍາ
ໃຫຖ້ວ້ມໄຮ່ ປະມານ 2-3 ຊງັຕແມດັ ເພ່ອຕດັວງົຈອນຊວດດກັແດ.້ ວທການນຈ້ະໄດຜ້ນົດທ່ສດ 
ຖາ້ຊາວກະສກອນເຮດັພອ້ມໆກນັຫຼາຍໆຄນົ ເພ່ອຫຼດຜ່ອນປະຊາກອນບົງ້ຝູງໃນພນ້ທ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໄຂ່ບົງ້ ໂຕອ່ອນທ່ຍງັນອ້ຍ ດກັແດ ້

ນາໍໃຊຫ້ຼກັການປກຝັງເປັນປະໂຫຍດ
ຫຼກລ່ຽງ
ການປກຫຼາ້ຊາ້

ປກພດຊບັຫວ່າງ ແລະ ປກພດຫຼາກຫຼາຍຊະນດ 
ໃນໄຮ່ສາລ ແລະ ບໍລເວນອອມ້ແອມ້
ໄຮ່ສາລຂອງທ່ານ ໃຫຫ້ຼາຍຂນ້

ການປກ
ຫຼາ້ຊາ້

ການປກໄວ

ປກໃນຕົນ້ລະດການ

ເສຍຫຍາ້ດວ້ຍມ ເພ່ອທໍາລາຍດກັແດ ້ແລະ 
ຫຼດຜ່ອນປະຊາກອນບົງ້ຝງໃນຮບແບບຄາ້ຍ
ກນັກບັການຈດັການດວ້ຍນໍາ້ຊນົລະປະທານ.



ການຄວບຄມແບບຊວະວທະຍາ

ສາ້ງເງ່ອນໄຂໃຫແ້ຕນບຽນ
ວາງໄຂ່ໃສ່ໃນໄຂ່ຂອງບົງ້ຝງ 
ແລະໂຕອ່ອນຂອງມນັ. 
ເມ່ອໄຂ່ແຕກອອກ, 
ແຕນບຽນຈະຂາ້ບົງ້ຝງ.

ຢາຂາ້ແມງໄມຊ້ວະວທະຍາ ລວມມ ບທ (Bt) ແລະ ບາກໂລໄວຣສັ (Baculovirus). ສໂປດຕຣາ-
ຟຣຈປດາ (Spodetera frugiperda) ນວຄລໂອໂປລຮໂຣໄວຣສັ (nucleopolyherovirus) 
ມປະສດທພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາ ທ່ຈະຂາ້ແມງໄມທ່້ເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ສາມາດເຮດັໃຫບ້ົງ້ຝງ
ເຈບັປ່ວຍ ແລະ ຕາຍໄດ.້

ແມງມມ, ມດົ ແລະ ແມງໄມອ່້ນໆ 
ຈະກນໄຂ່ ແລະ ໂຕອ່ອນຂອງບົງ້ຝງ

ການຄວບຄມດວ້ຍເຄມ

ທ່ານຄວນໃຊກ້ານຄວບຄມດວ້ຍສານເຄມ ສະເພາະໃນກລໍະນທ່ທ່ານໄດສໍ້າຫຼວດໄຮ່ສາລ 
ຢ່າງລະອຽດຖ່ຖວ້ນແລວ້, ໄດພ້ບົເຫນັຄວາມເສຍຫາຍຈາກການທໍາລາຍຂອງບົງ້ຝງ ແລະ 
ໄດປ້ກສາກບັນກັສົ່ ງເສມ ຫຼ ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ. ຢາຂາ້ແມງໄມຄ້ວນຖກນາໍໃຊໂ້ດຍຜທ່້ຜ່ານ
ການຝກອບົຮມົ ແລະເປັນມອາຊບເທົ່ ານັນ້.

ການນາໍໃຊຢ້າເຄມ ກ່ອນການສໍາຫຼວດ 
ແລະ ປະເມນຄວາມເສຍຫຼາຍຈາກບົງ້ຝງ
ໃນໄຮ່ສາລຂອງທ່ານ ແມ່ນມຄ່າໃຊຈ່້າຍສງ 
ແລະ ອາດບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົ.

ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແມ່ນທາງເລອກສດທາ້ຍ 
ຫຼງັຈາກທ່ທ່ານນາໍໃຊວ້ທການ 
ຄວບຄມດວ້ຍມ, ນາໍໃຊຫ້ຼກັການປກຝັງ 
ແລະ ຊວະວທະຍາ.

ສໍາຄນັ!

ຫາ້ມເດດັຂາດບ່ໍໃຫສ້ດຢາຂາ້ແມງໄມ ້
ໃນເວລາມລມົພດັແຮງ ຫ ຼມຄນົ 
ຫ ຼເດກັນອ້ຍ ຢ່ໃກກ້ບັບໍລເວນ
ໄຮ່ສາລຂອງທ່ານ

ຕອ້ງເກບັມຽ້ນຢາຂາ້ແມງໄມຢ່້ໃນກ່ອງ
ທ່ຖກລອັກຢ່ນອກເຮອນຂອງທ່ານ 
ແລະ ຫ່າງຈາກເດກັນອ້ຍ

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. Krupnik, T.J. and Dhungana, H. 
2019. What should I do if I find Fall Armyworm damage? 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
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ບົງ້ຝງທ່ຕາຍ 

ຫຼງັການສດເຊອ້ໄວຣສັ
ບົງ້ຝງທ່ແຂງແຮງ 

ກ່ອນການສດເຊອ້ໄວຣສັ

ກ່ອນຈະສດພົ່ ນຢາຂາ້ແມງໄມ,້ 
ປ່ອຍໃຫແ້ມງມມ, ມດົ ແລະ 
ແຕນບຽນ ຈດັການບົງ້ຝງໃຫທ່້ານ! 
ແມງມມ ແລະ ແຕນ 
ບາງຊະນດສາມາດຂາ້ບົງ້ຝງ. 
ແມງໄມເ້ຫຼ ົ່ ານແ້ມ່ນເພ່ອນ
ຂອງຊາວກະສກອນ ແລະ 
ຈະທໍາລາຍບົງ້ຝງ
ໃຫທ່້ານ.


