
ບົງ້ຝງສາລ ແລະ 
ການຈະເລນເຕບໂຕ
ບົງ້ຝງສາລແມ່ນສດັຕພດຊະນດ
ໜ່ງທ່ມພດອາໃສຫຼາຍກວ່າ 
  

ເປັນແຫຼ່ ງອາຫານ ແຕ່ພດອາໃສຫຼກັ
ແມ່ນສາລ ບົງ້ຝງສາມາດເປັນໄພ
ຄກຄາມທ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜນົຜະລດ.

ໂຕອ່ອນ: 
14-22 ມ ້

ຫຼງັຈາກ
ກດັກນ - ທໍາລາຍ 
ໃບ ແລະ 
ຕົນ້ສາລ, 
ໂຕອ່ອນຈະຖມ້ໂຕ
ຈາກຕົນ້ພດ 
ແລະ ລງົຢ່
ໃນພນ້ດນ

ໄຂ່: 
ຟັກ 2-3 ມ ້

ກາຍເປັນໂຕແກ່ 
ແລະ ມຊວດຢ່ຕ່ໍ 
10-22 ມ ້ ເຂົາ້ດກັແດຢ່້

ໃນພນ້ດນ: 7-13 ມ ້

ມນັລະບາດ
ຢ່ອາຊໃຕໃ້ນ
ປ 2018.

ນກັວທະຍາສາດຄາດ
ວ່າສດັຕພດນຈ້ະ
ສບຕ່ໍແຜ່ຂະຫຍາຍ 
ແລະ ກໍ່ ໃຫເ້ກດຄວາມເສຍຫາຍ.

80 ຊະນດ

ການເຂົາ້ໃຈ ວງົຈອນຊວດ ແລະ 
ວທການທໍາລາຍພດ 
ຂອງ ບົງ້ຝງ ຈະຊ່ວຍ
ທ່ານຄວບຄມ
ສດັຕພດທ່ເປັນ
ບນັຫານໄ້ດ ້

ການຄວບຄມບົງ້ຝງ

ທນັວາ-ມນາ

ວງົຈອນຊວດ
ຂອງບົງ້ຝງ

ວງົຈອນຊວດບົງ້ຝງ
ວງົຈອນຊວດຂອງບົງ້ຝງແຕ່ລະລນ້ ມອາຍປະມານ 33 ຫາ 63 ມ ້
  ຂນ້ຢ່ກບັອນຫະພມ

ເມ່ອໂຕອ່ອນເຕບໂຕເຕມັທ່ແລວ້ 
ກໍ່ ຈະໂດດລງົສ່ພນ້ດນ
ເພ່ອເຂົາ້ດກັແດ ້
ປະມານ 1-2 ອາທດແມງກະບໂ້ຕແກ່ 

ມຊວດ 10 ມ ້ຫ ຼ
ຫຼາຍກວ່ານັນ້ ແລະ 
ເຄ່ອນຍາ້ຍໄປສ່ພ ້ນ້ທ່
ໃຫມ່ເມ່ອຖກລມົພດັໄປ.  
ໂຕແກ່ຈະໃຊເ້ວລາວາງໄຂ່ 
ປະມານ 3-4 ວນັ ບົງ້ຝງຈະ ເຂົາ້ດກັແດ ້ແລະ 

ມວງົຈອນຊວດສັນ້ເຂົາ້
ໃນສະພາບອາກາດທ່ອ່ນ

ແມງກະບໂ້ຕແມ່ວາງໄຂ່ 
ປະມານ 100-2,000 ໜ່ວຍ

ຫຼງັຈາກຟັກອອກຈາກໄຂ່,  
ໂຕອ່ອນຈະກດັກນໃບ, 
ລໍາຕົນ້ ຫ ຼໃນຕົນ້ແກ່ 
ອາດຈະເຈາະເຂົາ້ໃນຝັກສາລ 
ໃຊເ້ວລາທງັໝດົປະມານ 
14 ຫາ 22 ມ.້
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ເຂົາ້ຝັກຫຼອກ

ດກັແດ ້

ແມງກະບໂ້ຕແກ່ 
ສາມາດເຄ່ອນຍາ້ຍ
ພດັໄປກບັລມົໄດ ້

ຫຼາຍຮອ້ຍກໂລແມດັກ່ອນທ່ຈະ
ວາງໄຂ່ ແລະ ຕາຍ.



ວທິກີານຄວບຄມຸບ ົງ້ຝູງສາລ ີ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ຊອກຫາຮງັໄຂ່ ເຊິ່ ງ ມກັພບົຢູ່ກອ້ງໃບ. 
ບບີທໍາລາຍໄຂ່ເມື່ ອພບົ.

ບົງ້ຝງຸສາມາດຄວບຄມຸ
ໄດສໍ້າເລັ ທຍາຼຫດ ີ່ ສດຸເມ ື່ ອອາຍ.ຸ 

ສະນັນ້, ຕອ້ງສໍ ຮໄດວຼຫາ ່ ສາລ ີ
ເປັນປະຈາໍ ແລະ 
ຈດັການບົງ້ໃນແຕ່ຫວົທ.ີ

ຖາ້ຫາກມກີານນາໍໃຊ ້
ຢາຂາ້ແມງໄມ ້
ຄວນສດີໃສ່ຮງັໄຂ່ ຫຼ ື
ໂຕອ່ອນ. ພວກມນັ
ສ່ ມແຍາຫຼນວ ່ ນ
ລີຊ້ອ້ນຢູ່ກອ້ງໃບ 
ຫຼຢູ່ືຕາມຍອດຂອງສາລ.ີ

ຖາ້ມຊີນົລະປະທານ, ໃຫເ້ປ່ັງ າໍ້ນ ເຂົາ້ໄຮ່ສາລໃີຫຖ້ວ້ມ ປະມານ 2-3 ຊມ 
ໃນຊ່ວງທີ່ ບົງ້ຝູງກາໍລງັເຂົາ້ດກັແດຢູ່້ໃນພືນ້ດນິ ເພື່ ອຕດັວງົຈອນຊວີດິຂອງມນັ. 
ວທິກີານນີຈ້ະຊ່ວຍຫຼຸດປະຊາກອນບົງ້ຝູງໃນເຂດພືນ້ທີ່ ປູກສາລ ີທີ່ ມຂີະຫນາດໃຫຍ່ 
ແລະ ຊ່ວຍໃຫຊ້າວກະສກິອນທງັຫມດົໃນພືນ້ທີ່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກພືນ້ທີ່  ທີ່ ມສີດັຕູພດືຫຼຸດລງົ. 

ການປູກພດືອື່ ນຊບັຫວ່າງ ສາມາດຊ່ວຍເຮດັໃຫບ້ົງ້ຝູງ 
ສບັສນົ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດ.

ຖາ້ທ່ານສໍ ຮໄດວຼຫາ ່ ເປັນປົກກະຕ,ິ 
ທ່ານສາມາດເກບັ ແລະ 
ບບີທໍາລາຍໂຕອ່ອນດວ້ຍມ.ື 
ວທິນີີຈ້ະບ່ໍສາມາດ
ຄວບຄມຸບ ົງ້ຝູງໄດ1້00%, 
ແຕ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈາໍນວນ
ປະຊາກອນລງົໄດ.້

10 ວນັ

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 

advertising or product endorsement purposes. Correct citation: Krupnik, T.J. and Dhungana, H. 2019. What is Fall Armyworm 
and How Does it Grow? International Maize and Wheat Improvement Center. Dhaka, Bangladesh

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT).
           www.csisa.org

ຕ່າໍກວ່າ

ເຂດບ່ໍມຊີນົລະປະທານ ມຊີນົລະປະທານ

ການປູກພດືສະລບັ

 ອະນຸລກັແມງມມຸ ແລະ ແມງໄມອ້ື່ ນໆ 
            ທີ່ ເປັນແມ່ກາຝາກ ທີ່ ວາງໄຂ່ໃສ່ທາງໃນໄຂ່ 
         ແລະ ໂຕອ່ອນບົງ້ຝູງ. ແມງມມຸ 
      ແລະ ແມງໄມເ້ຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນ
   ເພື່ ອນຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ 
ຈະຊ່ວຍກາໍຈດັບົງ້ຝູງໃຫທ່້ານ.

ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ຈະຂາ້ແມງ້ໄມທ້ີ່ ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ ນ: ແມງມມຸ ແລະ ແຕນບຽນ. 
ສະນັນ້, ຢາຂາ້ແມງໄມຄ້ວນນາໍໃຊເ້ປັນທາງເລອືກສດຸທາ້ຍ ແລະ 
ຄວນຖກືນາໍໃຊໂ້ດຍຜູຊ່້ຽວຊານການຄວບຄມຸສດັຕູພດືທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ 
ເທົ່ ານັນ້. ຄວນນາໍໃຊຢ້າຂາ້ແມງໄມ ້ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດທ້ດົລອງນາໍໃຊ ້
ເຕກັນກິການຈດັການສດັຕູພດືອື່ ນໆ ແຕ່ບ່ໍປະສບົຜນົສໍາເລດັ.


