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ທັດສະນະທົ່ວໄປ

ກັບວິຊາພະຍາດ - ບົ້ງແມງ

ພະຍາດ - ບົ້
ໃນການ

ໜຶ່ງ
, ຟື້ນຟູ ແລະ ປູ

,
ວິຊາ ພະຍາດ -

ລັບບຸກຄະລາກອ

ເ

2

ຂອງວິຊາ ພະຍາດ-ບົ້ງແມງ

ຄວາມໝາຍຄວາມ

ຜົນ.
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ສິ່ງທີມ
່ ີຊີວິດ
ມີຊີວິດ
ທີເ່ ປັນປັດໃຈສົ່ງຜົນກະທົບ
ເກີດຜົນເສຍຫຼາຍ
.
ເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນການສະກັດກັ້ນ,
ຜົນເສຍຫາຍທີເ່ ກີດຂື້ນກັບ
ລົງ ເທົ່າທີ່
ຈະ ອຍ .
ມັນ ສະເພາະ ຈະຮຽນ
ກັບບັນດາປັດໃຈຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ມີຊີວິດ ທີ່ເປັນປັດໄຈ
ສົ່ງ ຜົນກະທົບ
ເກີດພະຍາດ
ບົ້ງແມງຕົ້ນ ເທົ່ານັ້ນ, ໃນຄວາມໝາຍເລິກ ຄືການສຶກສາ
ເຖິງສາຍພົວພັນ, ຜົນກະທົບ, ຜົນ
ແລະ ຜົນດີຂອງພວກມັນທີມ
່ ີ ກັບຕົ້ນ , ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງ ໄປ
ເຖິງການຊອກ
ທາງ ແລະ ມາດຕະການໃນການ
ກັນ,
ພວກມັນ
ເໝາະສົມ, ທັນ
ເວລາ ແລະ ເກີດປະສິດທິຜົນ.“
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ຈຸດປະສົງຂອງວິຊາ ພະຍາດ - ບົງ້ ແມງ

ເພື່ອໃ ມີຄວາມ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກັບບັນດາປັດໃຈສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ມີຊີວິດທີສ
່ ົ່ງຜົນ
ກະທົບ
ເກີດພະຍາດ-ບົ້ງແມງຕົ້ນ ແລະ ບາງວິທີການຈັດການ.
ເພື່ອ ມີຄວາມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂດຍພື້ນຖານ
ກັບພະຍາດຕົ້ນ
ເຊັນ
່ : ລັກສະນະ
ອາການ
ພະຍາດ, ການ ເຊື້ອ, ການຕິດ , ບາງພະຍາດມີຄວາມ
ແລະ ບາງວິທີການ
ກັນ-ການ
.
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ເພື່ອ ມີຄວາມ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍພື້ນຖານ
ກັບແມງ ເຊັ່ນ: ລັກສະນະຮູບ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂັ້ນຕອນ, ການຈັດການ
ແນກ, ບາງຊະນິດແມງ ທີ່ ຄວາມເສຍຫາຍ
ວຽກງານ
ແລະບາງວິທກ
ີ ານ
ກັນ, ການ
.

4

ຂອບເຂດການຮຽນຂອງວິຊາ ພະຍາດ - ບົງ້ ແມງ

ວິຊາມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງຂອບເຂດຂອງການຮຽນ ຄື:
ສະເໜີຜົນກະທົບ
ອາດເປັນຜົນກະທົບທີ່ເອື້ອ
ເປັນຜົນກະທົບທີ່
ຄວາມເສຍ
ກັບ
ເຊິ່ງເກີດຈາກປັດໃຈ
ສະພາບແວດ
ປັດໃຈທີເ່ ກີດຈາກສິ່ງ
ມີຊີວິດ (Abiotic Factors) ແລະ ສິ່ງທີ່ມຊ
ີ ີວິດ (Biotic Factors) ເຊັ່ນ: ປັດໃຈ ມີຊີວິດ
: ໄພ
ພິບັດຈາກ ມະຊາດ, ພູມອາກາດ, ພູມສັນຖານ, ທາດອາຫານໃນດິນ...ປັດໃຈ
:
ສິ່ງທີມ
່ ີຊີວິດຕົວ
(ເຊື້ອຣາ, ແບັກເຕີເຣຍ, ໄວຣັດ...),
ແມງ , ພືດກາຝາກ, ວັດ
ສະພືດ, ຄົນ, ສັດ...
ສະເໜີລັກສະນະທົ່ວໄປ, ຮູບ ອາການ, ການພົວພັນ
ສະພາບແວດ
ແລະ ພະຍາດຕົ້ນ
ເຖິງບົ້ງແມງ.
ສະເໜີ ບາງວິທີການ
ກັນ ແລະ ວິທີ
ກັບບັນດາປັດໃຈທີ່
,
-ບົ້ງແມງ
,
:
,
,ເຄືອ, ສິ່ງມີຊີວິດ, ອື່ນໆ ໃນລະບົບນິເວດ , ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຊອກຫາວິທີ
ກັນ
ແລະ
- ບົ້ງແມງຕົ້ນ
ນອກນີບ
້ ັນດາ ພະຍາດ - ບົ້ງແມງ ແລະ ວິທີການ ຕົ້ນ ໃນສວນ , ຕົ້ນ ຮົ່ມແຄມທາງ, ຕົ້ນ
ປະດັບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ໃນຂອບເຂດການສຶກສາຂອງວິຊາ ພະຍາດ-ບົ້ງແມງ
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ພະຍາດຕົ້ນ

(Tree Diseases)

ພະຍາດຕົ້ນ
ຮູບແບບການສົ່ງຜົນກະທົບທາງ
,
ພະຍາດຕົ້ນ
ຈະເຮັດ ຕົ້ນ ເຕີບ
ຂະຫຍາຍຕົວຜິດປົກກະຕິ, ວົງຈອນປິດຂອງຕົ້ນ ມີ
ຂະໜາດ ລົງ, ປາຍກຸດ,
ຕົ້ນຄົດ
ເປັນຕູດເປັນເປົ້າຕາມກິ່ງ
ໃບ
ເຫຼືອງ ແລະ
ອື່ນໆ... ບາງພະຍາດທີ່
ແຮງ
ເຮັດ ຕົ້ນ ຕາຍ ,
ບາງປະເທດຕາມ ມູນການ ຫຼວດ
ພົບເຫັນບາງພະຍາດ ທີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ ຕົ້ນ
ເຊັ່ນ : ທາງພາກ ຂອງວຽດນາມ ເພິ່ນ
ພົບພະຍາດ
ວິກ (Die back) ແຂວງເລີມດົງ ເຮັດ ເນື້ອທີ່ ເສຍຫາຍເຖິງ 11,000
ເຮັກຕາ, ແຂວງ
500 ເຮັກຕາ
ແຂວງກວາງຈິ 50 ເຮັກຕາ.
ມູນສະຖິຕິ ປະເທດອາເມຣິກາ ປີ 1952
ກັບການສູນເສຍຂອງຊັບພະຍາກອນ
, ມູນ
ການເສຍຫາຍຈາກ ພະຍາດຕົ້ນ ກວມເອົາເຖິງ 45%, ບົ້ງແມງກວມເອົາ 20%, ໄຟ ລາມ ກວມ
ເອົາ 18%, ຕາມວາລະສານອາເມຣິກາ ປີ 1975,
ປີ ອາເມຣິກາ ມີພະຍາດ-ມົ້ງ
ຍຕົ້ນ
ເສຍຫາຍຫຼາຍ
28
ແມັດ
, ໃນນັ້ນ ພະຍາດ
ແປກ ກວມເອົາ 6,8
ແມັດ
.
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ປີ 1980 ມີພະຍາດລະບາດຕົ້ນ
ປະເທດ
ປີ ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງ 2
ແມັດ
, ຜົນເສຍຫາຍທາງ
ເສດຖະກິດຂອງ
ປະ
ປະກົດ ເຫັນ ຈະ
,
ໝາກຜົນທີ່ ຮັບຫຼັງຈາກທີພ
່ ະຍາດ
ຍອັນດັບໜຶ່ງ
ແວດ
, ລະບົບນິເວດ
ຂອງ
ແລະ ຊີວິດການເປັນ
ມະນຸດເຮົາຍິ່ງຫຼວງຫຼາຍ
ປີ 1977, ລັດສະພາປະເທດຢີ່
ຕົກລົງ
(ວິທີການພິເສດ ເພື່ອ
ພະຍາດຕົ້ນ ,
ເຖິງປີ 1982 ລາຍ
ເຂົ້ົາໃນວຽກງານການຈັດການພະຍາດຕົ້ນ ດັ່ງ
ມີເຖິງ 710
ເຢນ ຫຼື ເທົ່າ
ກັບປະມານ 50
ໂດລາ) ປີ 1964, ອາເມຣິກາ
ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດການພະຍາດ
ຕາຍ
80,000 ໂດລາ (Tran Van Mao, 1998).
ປະເທດລາວເຮົາ “ກົດໝາຍ
, 2008”
ລະບຸໃນມາດຕາ 28
ກັບການກັນ,
ການ
ພະຍາດພັນ ແລະບົ້ງແມງ
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ບົດທີ 1
ຄວາມ ທົ່ວໄປ
ກັບພະຍາດຕົ້ນ
ຈຸດປະສົງ
1.
2.
3.

ສະນະການ
ແປງຂອງຕົ້ນ ເມື່ອເປັນພະຍາດ
ໄສອາການພະຍາດຕົ້ນ .

ເນື້ອໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍ

ກັບພະຍາດຕົ້ນ

ພະຍາດຕົ້ນ
ຫຍັງ? ຕົ້ນ ທີຖ
່ ືກພະຍາດ
ແນວໃດ? ອັນນີເ້ ປັນບັນຫາພື້ນຖານທີ່ມີ
ຄວາມໝາຍ
ແລະ ເປັນ
ອີງໃນການຮັບ ອັນ
ກັບຂັ້ນຕອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ພະຍາດ, ຈາກນັ້ນ ການໝູນ ວິທີ
ກັນ
າງ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ຄືປະຈຸບັນ
ການ ທັດສະນະທີແ
່ ຕກ ກັນ
ກັບສາຍເຫດທີ່
ເກີດພະ
ຍາດ, ເງື່ອນໄຂໃນການເກີດ ແລະ ຂອບເຂດ
ຕົ້ນ ທີຖ
່ ືກພະຍາດກັບຕົ້ນ ທີ່ແຂງແຮງຍັງ ທັນ
ກັບເງື່ອນໄຂທາງຊີວະສາດ ຄືທາງເສດຖະກິດ
ຈຶ່ງ ໄປເຖິງການ ຄວາມໝາຍທີ່
ແຕກ ກັນ ແລະ ຍັງ ທັນສົມບູນ,
ເຖິງແນວໃດ
ນັກວິທະຍາສາດ
ກັບ
ພະຍາດຕົ້ນ
ເປັນເອກະພາບກັນໃນທັດສະນະພືດເວົ້າລວມ, ຕົ້ນ ເວົ້າສະເພາະ
ເປັນ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວ ເໝາະສົມ ໃນຂອບເຂດໃດໜຶ່ງທີ່
ກັບການ
ແປງຂອງສະພາບແວດ
ພາຍນອກ ຫຼື ການກະ ຈາກສິ່ງທີ່ມຊ
ີ ີວິດອື່ນໆ, ຕົ້ນ ຈະເຕີບໂຕໂດຍປົກ
ກະຕິ
ຫາກມີການ
ແປງ ຫຼື ການກະ ໃດໜຶງ່ ທີ່ ໃນຂອບເຂດຄວາມເໝາະສົມ ຂະບວນການ
ທາງສີລີລະວິທະຍາຂອງຕົ້ນ
ຈະອອກອາການຜິດປົກກະຕິ, ຖືກລົບກວນ ແລະ ມີຜົນກະທົບ ອັນ ເປັນ
ຜົນດີ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພວກ
ແຮງໄປ
ນັ້ນ ເຮັດ ຕົ້ນ ຕາຍໄປ
ສົງ່ ຜົນເສຍ
ຫາຍ
ເສດຖະກິດ (Economic), ນິເວດວິທະຍາ (Ecology) ພວກເຮົາເອີ້ນປະກົດການທີຜ
່ ິດ
ປົກກະຕິ
ນັ້ນ : ພະຍາດຕົ້ນ
(Tree Diseases), ເປັນທີ່
, ນິຍາມຂອງພະຍາດຕົ້ນ
ປະກອບ
ບັນຫາ ເຊັ່ນ: ບັນຫາທາງນິເວດວິທະຍາ (Ecology) ໝາຍຄວາມ
ຂະຫຍາຍພັນ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫຼື ການ
ຄົງຕົວຖືກລົບກວນ ແລະ ບັນຫາທາງເສດຖະກິດ
(Economic) ໝາຍຄວາມ
ປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ຮັບຜົນກະທົບບົນພື້ນຖານແນວຄວາມ
ຄິດ ເທິງ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າ ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດຕົ້ນ
ດັ່ງນີ:້
ພະຍາດຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງອາການຕົ້ນ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍຜິດປົກກະຕິ
ພາຍ
ການກະທົບຂອງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍປັດໃຈ
ທາງຂະບວນການສິລລ
ິ ະ ໄປເຖິງການ
ແປງຮູບ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຕົ້ນ , ບາງເທື່ອອາດເຮັດ ຕາຍ , ຈາກນັ້ນ ໄປເຖິງການສູນເສຍ
ຜົນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດ
ມະຊາດ (Tran Van
Mac, 1998)
ໃນລະບົບນິເວດ
, ການພົວພັນ
ຕົ້ນ ກັບປັດໃຈແວດ
ສຸດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ
ສັບສົນ, ເວົ້າສະເພາະ ການພົວພັນ
ຕົ້ນ ກັບສັງຄົມຂອງສິ່ງທີມ
່ ີຊີວິດຕົວ
ເຮົາ
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ເຫັນ
ເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ
ທາງອາຫານ,
ອາໃສ

1.2

ສັດຕົວ
ເຫຼົ່ານີກ
້ າຍເປັນສິ່ງທີ່
ໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການຈະເລີນ
ມີຜົນ
ຫຍັງໝົດ,
ມີບາງ
ພັດເອົາຕົ້ນ ເປັນແຫຼ່ງຕອບສະໜອງ
ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂເຮັດ ຕົ້ນ ເກີດພະຍາດ.

ລັກສະນະການ

ແປງຂອງຕົ້ນ

ເມື່ອເປັນພະຍາດ

ການ
ແປງຂອງຕົ້ນ ເມື່ອເປັນພະຍາດ
ຂຶ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ,
ໄລຍະ
ຂອງພະຍາດ, ຄວາມ
ຂອງຕົ້ນ ແລະ ສະພາບພູມສັນຖານ…ການ
ແປງຂອງຕົ້ນ ເມື່ອເບິ່ງ
ລວມ
ຈະເປັນການ
ແປງທາງຂະບວນການສີລລ
ີ ະວິທະຍາຂອງຕົ້ນ ນັ້ນເອງ (Tran Van Mao,
1998)
1.2.1
ຄຸນລັກສະນະທາງວັດຖຸຂອງຈຸລັງພືດ
ປະກົດການ
ສະແດງອອກ
ມີການປົດ
ບັນດາທາດປະສົມອະ
ນົງຄະທາດເພີ່ມຂື້ນ, ຕາມ
ເກົາມານ (Gauman, 1985) ຂະບວນການປົດ
ເຮັດ
ບັນດາທາດອະນົງຄະທາດໃນຈຸລັງ (Cell) ລະບາຍອອກໄປສົມທົບກັບເສັ້ນ ລະເຫີຍ
ລະ
ບົບການ , ຄຸນລັກສະນະ
ຜະໜັງຈຸລັງຂອງພືດ, ໃນຕົວຈິງ ພົບຫຼາຍ
ການກະ
ຂອງສານໃດໜຶ່ງ ຈາກພວກກາຝາກ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອຣາຟູຊາລຽມ (Fusarium spp) ສະກັດທາດອາຊິດຟູ
ສາຣິກ (Acid Fusaric) ແລະລີ ມານາສະມີນ (Licomarasmin) ເຮັດ ມີການ
ແປງລະບົບ
+
+
ລະບາຍຂອງທາດເຫຼັກໃນຈຸລັງ, ສະນັ້ນ, ອີອົງ (Ion) ໂລຫະຂອງ K , Ca ແລະ ອາຊິດອາມີນ (Acid
amine), ອາຊິດກຸລຸຕາມິກ (Acid glutamic) ລະບາຍອອກມາເຮັດ ໃບ ທີເ່ ກີດມີ
ໂພງ
ອອກຜິດປົກກະຕິ,
ມີບາງ
ກົງກັນ
ຄືຈະ
ເກົ່າ ປະກົດການ
ຕົ້ນ ບາງ
ມີຄວາມ
ສາມາດ
ຄືນແຕກ ກັນ.
ການ
ແປງແກນຈຸລັງ ຈະສົ່ງຜົນ
ເຖິງການເຕົ້າໂຮມ Protein ແລະ ແລກ
ພະລັງງານໃນຈຸລັງ, ລະດັບການ
ຂື້ນກັບຊະນິດຕົວ ພະຍາດ, ຄວາມ
ຂອງຊະນິດຕົ້ນ
1.2.2
ແປງທາງຂະບວນການສັງເຄາະແສງ
ທຸກຊະນິດ ເມື່ອຖືກພະຍາດ
ຈະເຮັດ ຄວາມສາມາດ
ໃນການສັງເຄາະແສງ ລົງ ປະກົດການ
ນີ້ ເນື່ອງຈາກ ເນື້ອທີສ
່ ັງເຄາະແສງບົນຜີວໃບແຄບເຂົ້າ ຫຼື
ເມັດສີ
ໃບມີຈຸດ
(spot) ເກີດຈາກພະຍາດໃດໜຶ່ງຫຼືຖືກປົກຄຸມໂດຍ
(Powdery mildew) ເກີດຈາກ
ຂາວ ຫຼື (Black mildew) ເຊິ່ງເກີດຈາກ
ຂາວ ຫຼື (Black mildew) ທີເ່ ກີດຈາກເຊື້ອຣາ
, ນອກຈາກນີ,້ ເມື່ອເວລາຕົ້ນ
ເປັນພະຍາດປະລິມານຂອງເມັດສີຂຽວ (Chlorophyll) ຈະ
ເປັນເຫດ ຄວາມສາມາດໃນການ
ສັງເຄາະແສງ ລົງ ການ ລົງຂອງເມັດສີ
ເອນຊີມຄຼໂໍ ລຟີວລາຊາ (Enzyme
Cholrophyllaza), ເອນຊີມໂປຼເຕຍຊາ (Enzyme Proteaza), ເວົ້າລວມ
ຄວາມສາມາດໃນ
ການສັງເຄາະແສງ ລົງ
ຂື້ນກັບ
ໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດ ແລະ ຄວາມໜັກເບົາ
ຂອງພະຍາດ ການ
ແປງຂະບວນການສັງເຄາະແສງ ເມື່ອເກີດພະຍາດຈະ
ທັນທີໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໜຶ່ງ
ລົງເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງຈະຂື້ນກັບ
ປະເພດ, ຊະນິດຂອງຕົວ ເຊື້ອ, ໄລຍະຂອງ
ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ປັດໃຈແວດ
ອື່ນໆ
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1.2.3

ແປງທາງລະບົບຫາຍໃຈ
ມີຫຼາຍ
ຕົ້ນ ຖືກພະຍາດເບື້ອງຕົ້ນລະດັບການຫາຍໃຈເພີ່ມຂື້ນ ເຫັນ
. ມີບາງ
ລົງເຊັ່ນ: ພະຍາດ
ມີການກີດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການຮັບເອົາອົກຊີ ແລະ
ຫາຍໃຈຂອງຕົ້ນ
, ການ
ແປງນັ້ນ ຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ ເຊັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະຂອງ ລະ
ຊະນິດພະຍາດ ຫຼື ຄວາມ
ຂອງຕົ້ນ
ລະຊະນິດນັ້ນເອງການທີເ່ ຮັດ ຂະບວນການຫາຍໃຈ
ເພີ່ມຂື້ນ
ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິຂອງເອນຊີມເປີໂລຊີດາຊາ (Enzyme peroxy
daxa), ຄາ ຕາລາຊາ (catalaza), ໂປລີເຟໂນຊີດາຊາ (polyphenoxydaza)…ເມື່ອເປັນດັ່ງ
ພຽງ ຂະບວນ ການຫາຍໃຈເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຂະບວນປົດ
ອົກຊີ
ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຂະບວນປົດ
ອົກຊີ
ເພີ່ມຂື້ນ, ອີກ
ເມື່ອຕົ້ນ ເປັນ
ເວນບາດແຜຈະມີອຸນຫະພູມສູງ
ທັນເກີດ ພະຍາດ.
1.2.4
ແປງການ
ທາດ
ບັນດາທາດໃນຂະບວນການ
ຂອງຕົ້ນ ລວມມີຫຼາຍລະບົບ ກັນ, ເວົ້າ
ລວມໃນຂະບວນການຖືກພະຍາດປະລິມານທາດ
ຈະຖືກ
ແລະ
ລົງ ເຫັນ
:
ປະລິມານທາດ ນີເຕີ (N)
ປະລິມານທາດ
ໃນຕົ້ນ ຜິດປົກກະຕິຂະບວນ
ການ
ແລະ
ນທາດ ນີເຕີ (N), ທາດໂກຼຊິດ (gluxit) ທາດ
ລຽງ ໆຖືກ
1.2.5
ແປງການຮັກສາປະລິມານ ໃນ
ສາເຫດ
ຂື້ນ
ປະເພດຂອງພະຍາດທີ່ສະແດງອອກ, ສາເຫດອັນ
ຂອ
ລະດັບການລະເຫີຍອາຍຂອງ ເພີ່ມຂື້ນສູງ ແລະ ອີກ
ຊັກ
ອັນ
ຖືກກະທົບກະ
ເທືອນ ເຊັ່ນ: ຮາກ,
...ການ
ແປງນີ້ ຈະໜັກ ຫຼື ເບົາ
ຂື້ນກັບຈຸດທີ່ເກີດບາດແຜຂອງພະ
ຍາດເຊັ່ນ: ຮາກ,
, ພື້ນຜີວໃບ...
ຈະສະແດງ ເຫັນເກີດອາການ
,
ຢືນຕາຍ.

1.3

ອາການພະຍາດຂອງຕົ້ນ

ຫຼັງຈາກຕົ້ນ ຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ໄລຍະການ
ແປງໃນ
ທາງສີລລ
ິ ະວິທະຍາ
ຕົ້ນ ຈະສະແດງອອກໃນຫຼາຍລັກສະນະທີ່ແຕກ ກັນ, ລັກສະນະ
ເຫຼົ່ານັ້ນເອີ້ນ : ອາການພະຍາດ
(Symptom),
ຕາມ (Tran Van Mao, 1998) ໃນໄລຍະຊືມເຊື້ອ ຕົວ ເຊື້ອ
ຕົວ
ໃນຕົ້ນ
(Host)
ເປັນຮອຍແຜໃນທີ່ສຸດ ຮອຍແຜທີເ່ ກີດຈາກຕົວ ເຊື້ອນັນ
້ ເອີ້ນ : ຊິກ
(Signs)
ໃນຕົວຈິງ
ແນກໃນລັກສະນະ
ຍັງເປັນພຽງທິດສະ
ທັນເປັນອັນຈະ
ເພາະ ມີບາງພະຍາດມີພຽງອາການ
ມີຮອຍແຜ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ
ຂາວ,
... ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ
ສາມາດບອກ
(Symptom)
ຊະນິດພະຍາດຕົ້ນໄ
ມັນ ມີອາການສະ
ເພາະເຊິ່ງ ກາຍເປັນ ມູນອັນ
ເຂົ້າໃນການບົງ່ ມະຕິພະຍາດ, ຈາກບັນຫາ
ພວກ
ເຮົາ
ອາການພະຍາດຕົ້ນ
ເປັນສາມລັກສະນະອັນຕົ້ນ ດັ່ງນີ:້
1.3.1
ລັກສະນະອາການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ
ອາການພະຍາດ
ຄວາມ ຕົ້ນ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງ
ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນບາງ
ຂອງຕົ້ນ
ຕົ້ນ, ທັງນີ້ ເນື່ອງຈາກຈຸລັງ (Cell) ນັ້ນຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍ
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ຂື້ນ (Hyperplasia) ຫຼື ມີ
ຫຼາຍຂື້ນ (Hypertrophy) ແລະ ລວມໄປເຖິງປະກົດການມີເມັດສີ
ເພີ່ມຂື້ນຜິດປົກກະຕິ ທັງໝົດ
ເນື່ອງຈາກ
ດຸນ ຂອງບັນດາສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງຕົ້ນ ນັ້ນເອງເມື່ອມີພະຍາດເຂົ້າໄປກະທົບກະເທືອນເຊັ່ນ:
ໜຽງ (Gall), ພະຍາດ
ຫາງ
ພົ້ວ (Twitches’broom).
1.3.2
ລັກສະນະອາການຂະຫຍາຍຕົວ
ລົງ
ອາການພະຍາດ
ຕົ້ນ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍ
ເກີດ
ຈາກອັດຕາການ
ຈຸ
,
ຈຸລັງ
ລົງ (Hypoplasia) ຫຼືມີ ນວນປະລິມານ ລົງ
(Hypot rophy)ເປັນເຫດ ຕົ້ນ ມີອາການໃບຫົດ , ບິດ, ຢອດ, ຕົ້ນ ...ແລະ ຍັງລວມເຖິງການ
ເມັດສີ
ເຮັດ ໃບຂອງຕົ້ນ ມີສີຂຽວ
ປົນເຫຼືອງ
1.3.3
ລັກສະນະອາການທາງເນື້ອເຍື່ອ
ອາການພະຍາດປະເພດ
ເວນຖືກພະຍາດຈະມີແພຈຸລັງ (Tissue) ແລະ ຈຸລັງ
(Cell) ຂອງຕົ້ນ
ຕາຍ, ຕາມປົກກະຕິ ຈະປະກົດ ເຫັນຮອຍແຜເປັນຈຸດ
(Spot), ມະເຮັງ
ຕາມກິ່ງ
ຕົ້ນ (Cencer)
ດັ່ງທີ່ ກັນ
ທີສ
່ ະແດງອອກຂອງພະຍາດຕົ້ນໄ ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ,
ຫຼາຍ ພັນ ແນວ ພວກມັນ ຍັງມີລັກສະນະສະເພາະຕົວ ພວກເຮົາ ແນກ , ໂດຍທົ່ວໄປເພິ່ນ
ອີງ ລັກ ສະນະອາການ, ຮອຍແຜເພື່ອເປັນ ມູນໃນ
ແນກ ແລະ ຕັ້ງຊື່ ໂດຍອີງ ລັກສະນະ
ອາການ, ຮອຍແຜ, ເພື່ອເປັນ ມູນໃນ
ແນກເພິ່ນ ຕັ້ງຊືບ
່ າງພະຍາດດັ່ງນີ:້
ອາການພະຍາດປະເພດ
ເວນຖືກພະຍາດຈະມີແພຈຸລັງ (Tissue) ແລະ ຈຸລັງ
(Cell) ຂອງຕົ້ນ
ຕາຍ, ຕາມປົກກະຕິຈະປະກົດ ເຫັນຮອຍແຜເປັນຈຸດ
(Spot), ມະເຮັງຕາມ
ກິ່ງ
ຕົ້ນ (Cencer)
ກ
(Powdery mildew):
,
ຂາວກະຖິນໝາກ, ກະຖິນນະລົງ,
ເຊື້ອຣາເຊັ່ນ:

:
,
:ໄຕຣອະໄດເມຟອນ ແລະ
.

ຂ

(Rust):
, ກິ່ງ

, ໃບແປກ ແລະ
ຄ
,
ແຄນ, ຊາຕົ້ມ, ກະຖິນກິນໝາກ,

ຫຼື ເປັນເສັ້ນເຊັ່ນ:
: ເຂົ້າ, ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ
(Black mildew):
, ໝາກ,

ແລະ
,

ນ, ຮອຍແຜຈະ
:
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ຮູບທີ1:
ງ

(Mould):
ເກີດຈາກເຊື້ອຣາໂມກ,

, ສີກຸລາບ, ສີມົ່ນຂີເທົ່າ,

,
(Tissue) ແລະ

ຮູບທີ2:

, ສີ
ຫຼື

9

ຈ

(Spots):
ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ (Fungi), ໄວຣັດ (Virus), ແບັກທີເຣຍ (Bacteria)
ປົກກະຕິຈະປະກົດຕາມໃບແລະໝາກ,
ຫຼື
,
,
ແລະ

ຮູບທີ3:
ສ

(Anthracnose):
,

ຍ

ຮູບທີ4:
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ຊ

ພະຍາດຕາຍເນົ່າ (Rots):
ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ (Fungi) ແລະ ແບັກເຕີເຣຍ (Bacteria),
,
ວນທີຖ
່ ືກພະຍາດ
: ຕາຍເນົ່າປຽກ,
.

ຮູບທີ5: ລັກສະນະພະຍາດຕາຍເນົ່າ
ຍ
ພະຍາດຕາຍໂດກ (Decay):
,
ແລະ ຮາກໃນເມື່ອທາດ
(Cellu - loses) ແລະ (Lignin) ຖືກສະລາຍຕົວ, ອີງຕາມສີສັນ ແລະ
: ໂດກມົ່ນ, ໂດກຂາວ, ໂດກຊັ້ນ,
ດອກ, ເຫັດຂອນ.
ດ
(Resin flux, gum):
ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ,
,
ແລະ ຮາກ, ການທີ່ມີ
ອາກາ
ແລະ ຈຸລັງສະລາຍຕົວເຮັດ
:
,
.
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ຮູບທີ6:
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ຕ
ທີ່
ກົດເປັນສີອິດ, ສີແດງ,

ຖ
(Nematode) ມັ

ພະຍາດໃບແຊກ (Mosaic):
ເກີດຈາກໄວຣັດ (Virus) ແລະ (Mycroplasma)
,

ຫຼື ໃບປະ

ຮູບທີ7: ລັກສະນະພະຍາດໃບແຊກ
,
(Gall):
ເກີດຈາກເບັກເຕີເຣຍ (Bacteria), ເຊື້ອຣາ (Fungi) ຫຼື ເນມາໂທດ
,
, ຮາກ ແລະ ໃບ,
ແລະ
,

.
ທ
,
ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

(Wilt):
ມັກພົບເຫັນເຊັ່ນ: ຕາຍຢືນ,
ແລະ

ງຕຸດຕັນ, ເຮັດ
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ຮູບທີ8:
ນ

(Fasclations):
ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ, ໄວຣັດ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ:
,

,
,

,
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ຫຼາຍໆອາການອີກທີ່
ກິ່ , ຍອດ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈ : ນອກຈາກ 15 ພະຍາດທີເ່ ວົ້າມາ ເທິງຍັງມີ
ເຊັ່ນ: ອາການໃບໂພງ (Felt), ພະຍາດບິດ
(Mistletoe), ພະຍາດ
(Diebacks), ພະຍາດຕາຍລົ້ມ
(Damping off) ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ.

ຮູບທີ9:
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1.4

ການວິນໄິ ສອາການພະຍາດຕົ້ນ

ການວິນິໄສພະຍາດຕົ້ນ
ການວິເຄາະ
ເຈນ, ສາເຫດທີ່
ເກີດ
(
ເຊື້ອ) ເພື່ອເປັນພື້ນຖານເຂົ້າໃນວຽກງານ
ກັນ ມີປະສິດທິຜົນ, ວິທີການວິນິໃສພະຍາດ ຕົ້ນ
ໂດຍທົ່ວໄປເພິ່ນ
ອອກດັ່ງນີ:້ ການວິນໃິ ສພະຍາດ
ໃບ, ຕົ້ນ, ກິ່ງ , ຮາກ,ພະຍາດຈາກ
ເຊື້ອຣາ, ພະຍາດຈາກແບັກເຕີເຣຍ, ພະຍາດຈາກໄວຣັສ...ແລະ ການວິນິໃສພະຍາດທີ່ເກີດຈາກ.
1.4.1
ການວິນໄິ ສໂດຍອີງ ອາການທົ່ວໄປ
ອາການຂອງພະຍາດຕົ້ນ
ມີລັກສະນະສະເພາະໃດ
ເຫັນໃນ ຈຸດທີ່ຖືກພະຍາດ ເຊັ່ນ: ຮູບ , ສີສັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງບາດແຜ, ສິ່
ປັດໄຈອັນ
ໃນການວິນໄິ ສພວກມັນ,
ລັບພະຍາດທີພ
່ ວກເຮົາພົບເຫັນ ເຄີຍ ພວກເຮົາອາດຈະ
ວິນໄິ ສອາການ ເກືອບ
ເຊັ່ນ: ພະຍາດເປັນຈຸດ
ຕາມໃບ ມັນຈະປະກົດມີບັນດາ
,
, ມົ່ນ...ພະຍາດ ນ
ຂາວ ຈະປະກົດມີ ຜົງ
ປະກົດມີ
ໃນ ເວນບາດແຜພະຍ
ໃດໜຶ່ງ,
ການຂອງພະຍາດຕົ້
ແປງໃນ
ໄລຍະ,
ຂະຫຍາຍຕົວ,
ພະຍາດຊະນິດ ດຽວກັນປະກົດ ໃນຕົ້ນ
(Host)
ຫຼື
ປະກົດອາການທີແ
່ ຕກ ກັນ
ເຊັ່ນ:
,
ະປະ
5 ອາການຄື: ອາການ
ເນົ່າ, ງອກເນົ່າ, ຂົ່ນລົ້ມ, ຕາຍຢືນ ແລະ
ໃບ, ນອກຈາກ
ນັ້ນ
ຕົວ
ສາມາດປະກົດອາການທີ່
ກັນ
ເຊັ່ນ: ພະຍາດໃບຊອດ, ໃບກູດ
ໜຽງອາດຈະເກີດຈາກ ແບັກເຕີເຣຍ ຫຼື ເຊື້ອຣາ, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຮູບການວິນິໄສ ພະຍາດໃນຮູບແບບນີ້
ເປັນຄົນທີມ
່ ີປະສົບການຫຼາຍປີ ແລະ ມີໃຈໝັ່ນພຽນຈຶ່ງຈະ ປະສິດທິພາບສູງ.
1.4.2
ການວິນໄິ ສໂດຍອີງ ຕົວກາຝາກ (ຕົວເຊື້ອພະຍາດ)
ຕົວ ເຊື້ອຫຼືຕົວ ພະຍາດ
ຈະອາໃສ
ເວນບາດແຜ, ພະຍາດທີ່ເກີດ
ຈາກເຊື້ອຣາ (Fungi)
ປະກົດມີ
ເຊື້ອໃນຂັ້ນຕອນ
,
ອາດຈະ
ເບິ່ງ
ຕາເປົ່າ
ເສືອ ແລະ
ຈຸລະທັດຈຶ່ງຈະເຫັນ,
ລັບເຊື້ອຣາທີ່ເປັນກາ
ຝາກຖາວອນ ຄື:
ຂາວ (Powder mildew),
(Black mildew) ພະຍາດທີ່
ປະກົດ
ເຊື້ອ
ນອກພວກເຮົາສາມາດວິນິໄສ
ຕົວ ເຊື້ອເຫຼົ່ານັ້ນ ທັນທີ,
ມີຫຼາຍ
ພະຍາດທີເ່ ກີດຈາກ
ຈິງ
ມີ
ເຊື້ອໃນເນື້ອເຍື່ອ ແລະມີລັກສະນະເຄິ່ງກາຝາກປະກົດ
, ລະນີນີ້ພວກເຮົາ
ປະສົມປະສານຫຼາຍວິທີຈຶ່ງຈະວິນໄິ ສກັບພວກມັນ .
ບັນດາພະຍາດທີເ່ ກີດຈາກແບັກເຕີເຣຍ (Bacteria) ປົກກະຕິ
ເວນບາດແຜ
ຈະປະກົດ ເຫັນແບັກເຕີເຣຍ ແລະ ພະຍາດຈາກເນມາໂທດ (Nematode) ຈະມີຕົວ ເນມາໂທດ ໃນ
ບາດແຜ, ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາ ສາມາດວິນໄິ ສ
ພວກມັນ ເລີຍ,
ໄວຣັດ (Virus) ແລະ ໄມໂຄປລາ
ສມາ (Mycoplasma) ຈະ
ໄຟ
ຈະສັງເກດເຫັນ
ວິນໃິ ສ
ກັບ
ພວກມັນ
ແລະ ສັບສົນຫຼາຍ.
4.1.3
ການວິນໄິ ສໂດຍການເພາະ
ແລະ ທົດລອງຕິດເຊື້ອ
ຈາກທິດສະດີຂອງ
ຄອກ (Koch’s postulates) ເພື່ອພິສູດລັກສະນະການຕິດ
ແລະ ພະຍາດ,
ສຸດຊຶ່ງມີຂັ້ນຕອນການ ເນີນດັ່ງນີ:້
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ແຍ
ທີ່
ບາດ
ລອງ
ຂັດເລືອກເອົາເຊື້ອພະຍາດທີ່ພວກເຮົາ
ໄ
ໄຂ ພວກມັນ
ທັງຕິດຕາມອາການທີປ
່ ະກົດ
ກັບອາການ
ບາດແຜທີເ່ ກີດພະຍາດ ພວກເຮົາ ການແຍກເຊື້ອພະຍາດອີກເທື່ອໜຶງ່ (ວິທີນີ້ເໝາະສົມສະເພາະ ພະ
ຍາດ
ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ).
4.1.4
ການວິນີໄສໂດຍການປິ່ນປົວແລະ ຕິດຕາມອາການ
ພະຍາດໄມໂກຣປລາສມາ
ໄວຣັສຈະ
ໄຫວ
ຢາ
ເຊື້ອ ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຢານີຫ
້ ົດ ຮາກ ຫຼື ສັກ
ຕິດຕາມຜົນພວກເຮົາ ຈະ
ແນກ ພະຍາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາການພະຍາດທີເ່ ກີດຈາກການຂາດທາດອາຫານ ພວກເຮົາ ສາມາດວິ
ນິໃສ ໂດຍການ
N, P, K ຈະ
ພະຍາດເຫຼົ່ານີ.້

1.5

ແນກ ແລະ ການຈັດ

ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງບັນດາລັກສະນະລວມຂອງພະຍາດ
ຕົ້ນ ໃດໜຶ່ງໃນ
ເຊັ່ນ:
ຕົ້ນ
,
ຕົວເຊື້ອພະຍາດ, ລັກສະນະ ເຊື້ອຂອງພະຍາດ ແລະ ວິທີການຈັດການໃນບັນດາເອ
ກະສານ
ກັບພະຍາດຕົ້ນ
ໝົດ
ມີກົດເກນສະເພາະ
ກັບການຈັດ
ແລະ ຕັ້ງຊື່
ພວກມັນ, ກົດເກນການຈັດ
ອາດຈະມີຫຼາຍປະເພດ, ບາງຄົນອີງ ຕົ້ນ
ເພື່ອຈັດ
ພະຍາດ
ລາຍຕົ້ນ ໃບເຂັມ, ພະຍາດ
ຕົ້ນ ໃບ
ລາຍຕົ້ນແປກ, ພະຍາດ
ຕົ້ນກະ
ຖິນ ມີບາງຄົນອີງ
ງທີເ່ ກີດພະຍາດຂອງຕົ້ນ ເພື່ອຈັດ
: ພະຍາດ
ໃບ, ພະ
ລາຍກິ່ງ , ຕົ້ນພະຍາດ
ຮາກ
ມີບາງຄົນອີງ
ຕົວເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອຈັດ
ເຊັ່ນ:
ພະຍາດເກີດຈາກເຊື້ອຣາ, ພະຍາດເກີດຈາກແບັກທີເຣຍ, ພະຍາດເກີດຈາກໄວຣັສ, ພະຍາດເກີດຈາກເນມາ
ໂທດ, ພະຍາດເກີດຈາກພືດກາຝາກ,... ນອກນີເ້ ພິ່ນຍັງອີງ ລັກສະນະການຕິດ
ເຊື້ອຂອງພະຍາດ,
ລາຍໄລຍະການ ຂະຫຍາຍເພື່ອຈັດ
: ພະຍາດ
ສວນ , ພະຍາດ
ປູກ... ກົດ
ເກນການຈັດ
ກັນ
ມີ ດີ
ເສຍ.
ເວລາຕັ້ງຊື່ ພະຍາດຕົ້ນ ໃດໜຶ່ງ ເພິ່ນອີງ ບັນດາລັກສະນະອາການ,
ງເກີດພະຍາດ
ຂອງຕົ້ນ , ຊືຕ
່ ົ້ນ ແລະ ສາເຫດການ
: ພະຍາດ
ໃບກະຖິນ, ພະຍາດໃບ
ໃບແປກ, ພະຍາດໃບໂພງໃບໝາກ
, ພະຍາດ
ຂາວໃບກະຖິນ, ພະຍາດໃບຊອດ...
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ບົດທີ 2
ພະຍາດຕົ້ນ
ຈຸດປະສົງ
1.

,

ແລະ ຮາກຕົ້ນ

2.
3.

.

ເນື້ອໃນ
2.1
ພະຍາດຕົ້ນ ມີຫຼາຍຊະນິດ
ແນ ແຕກ ກັນ ອີງໃ ວຽກງານ
ເພິ່ນ
ແຍກຕົ້ນ ອອກດັ່ງນີ:້ ພະຍາດ
ສວນ , ພະຍາດ
ປູກ ແລະ ພະຍາດ
ມະ
ຊາດ. ອີງ
ງ ຫຼື ຈຸດເກີດຂອງພະຍາດ ເພິ່ນ ແຍກອອກດັ່ງນີ:້ ພະຍາດ
ໃບ, ພະຍາດ
ລາຍຕົ້ນກິ່ງ ແລະ ພະຍາດ ລາຍຮາກ
ລະຊະນິດພະຍາດ
ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ມິີວິທີ
ກັນ.ພະຍາດທີ່ເກີດທາງ
ອາການເລົ່ານີ້
ຈະເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດທັ້ງຂາດທາດອາຫານ ຫຼື ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ, ແບກທິເຣຍ ແລະ ເຊື້ອຣາ
2.1.1
ການ ລາມ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດ
ໃບ
ພະຍາດ
ໃບຕົ້ນ
ບັນດາປັດໃຈສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຈຸ
ລິນຊີ ຂຶ້ນ, ເປັນພະຍາດທີ່ ຂະຫຍາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ, ປຽບໃ ພະຍາດ
ຕົ້ນກິ່ງ ແລະ ຮາກ
ພວກມັນມີ
ຊະນິດຫຼາຍທັງ ຂະຫຍາຍ
ຕົ້ນ ຊະນິດທັງ
ມີພະຍາດ
ລາຍໃບແຕກ ກັນ, ຕາມສະຖິຕິຂອງໂຮງຮຽນ
ປັກກິ່ງ (ປະເທດຈີນ) ພະຍາດທີ່
ບັນດາຕົ້ນ ເສດຖະກິດ, ພະຍາດ
ໃບກວມເອົາເຖິງ 60 - 70% ຫຼາຍ
ພະຍາດ
ຕົ້ນ
ກິ່ງ ແລະ ຮາກບວກກັນ ເພາະ
ໃບຫຼາຍ, ເນື້ອທີ່
. ສະນັ້ນ, ຜົນ
ພະຍາດ
ໃບ
ມີຜົນເສຍຫາຍ ຈະ
, ປະກົດການໃບຫຼົ່ນ, ໝາກຫຼົ່ນ, ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ແລະ ປະລິ ມານຂອງໝາກ,
ແຮງໄປ
ນີ້ຍັງເຮັດ ຕົນ ຕາຍ,
: ພະຍາດຕາຍ
ໃບ
ແປກ ທີ່ເຮັດ ຕົ້ນແປກຕາຍຢືນເປັນ ເວນ
, ເບື້ອງຕົ້ນມັນຈະເຮັດ
ແປກເຫຼືອງ
,
ພະ
ຍາດ
ປີນຮ
ີ້ ອດ
ໃບແປກຈະຫົດຂອດ,
ຂະ ຫຍາຍສັ້ນ, ແຕກຍອດ , ຕົ້ນ
ອນແອລົງ
ເລື້ອຍໆຈົນເຖິງຕາຍ ພະຍາດຫຼົ່ນໃບ ແປກສາມາດ ໃບຫຼົ່ນ
ໄວເຖິງ 50%, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ທາງ
ແລະ ລວງສູງ ລົງ 30 - 40%.
2.1.2
ລັກສະນະການຕິດ ຂອງພະຍາດ
ໃບ
ຕົວ ເຊື້ອ
ເກີດພະຍາດ
ໃບ ປະກອບມີຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຊື້ອຣາ (Fun
gi), ແບັກເຕີເຣຍ (Bacteria), ໄວຣັສ (Virus), ໄມໂຄປຣາສມາ (Mycoplasma), ແມງມູມ…ໃນນີ້
ເຊື້ອຣາກວມເອົາຫຼາຍ
, ບັນດາພະຍາດທີ່
ຂື້ນຕາມໃບ
ພະຍາດ
ແລະ ພະຍາດ
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ຂາວກວມເອົາຫຼາຍ. ບັນດາພະຍາດທີແ
່ ບັກເຕີເຣຍ, ໄວຣັສ ແລະ ໄມໂຄປຣາສມາ ມັກຈະ ພະຍາດ
ຕາມຕົ້ນ ໃບ
, ຫາຍາກທີຈ
່ ະ ພະຍາດຕາມຕົ້ນ ໃບເຂັມ, ພະຍາດທํາລາຍໃບມັກຕິດ ຈາກໃບ
ໃບ, ອາດຈະຕິດ ຈາກ ເວນອື່ນ
ມາປະກົດບາດແຜທີໃ່ ບ ມີຫຼາຍພະຍາດ ຕິດ
ມັກປະກົດ
ບາດແຜ ຕາມໃບຄື: ບັນດາພະຍາດທີ່
, ສານເຄມີ, ການຂາດທາດ
ອາຫານ
(Fe, B…)
ລັກສະນະບາດແຜພະຍາດ
ໃບລວມມີ: ຂອດໃບ, ຫົດໃບ, ໃບ, ຈາງໃບ,
ເຫຼືອງໃບ,
, ຈຸດໃບ, ປາມໃບ,
ງໃບ, ປາມ ໃບ, ປະກົດການ
ແມງມູມ ແລະ ປັດໃຈ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ ມົນລະພິດອາກາດ ສາມາດ ໃບ, ຈາງໃບ, ເຫຼືອງໃບ ,
ບາດແຜພະຍາດ
ຈະ ແນກພະຍາດ
,
ພະຍາດທີ່ແບັກເຕີເຣຍ, ໄວຣັສ ແລະ ໄມໂຄປຣາສມາ
ອີງ ບາດແຜເພື່ອ ແນກ
ມັກຈະຫຼົງກັນ.
ກົກເຄົ້າຂອງການຕິດ
ມີຫຼາຍແບບ ກັນ ແລະ ມີການພົວພັນກັບລະດູໃບ
ຫຼົ່ນ,
ໃບ ຫຼົ່ນຂອງພະຍາດ
ໃບມີ ດັ່ງນີ:້
ເທິງໃບຫຼົ່ນ: ພະຍາດ
ໃບ, ຈຸດປາມໃບ,
ໃບ... ເຊື້ອຕິດ ອາໃສລົມ
ເພື່ອ ການຕິດ ພະຍາດ ໃນສະຖານທີ່ , ພະຍາດຈະ
, ໜັກ ຫຼື ເບົາ
ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມາຕິດ .
ເທິງ ຕາ: ເຊື້ອພະຍາດຂອດໃບ ສາມາດ
ລະດູໃບ ລົນ
່ ໂດຍອາໄສ ກີບຕາ,
ຮອດລະດູໃບ ບົ່ງ ພວກມັນຈຶ່ງເລີ່ມ ຂະຫຍາຍຕິດ ,
ພະຍາດເຊື້ອຣາຂີ້
, ຊຶ່ງປະກົດເປັນ
ເຫຼືອງຕິດຕາມ ມຕາທີ່
ຈະປົ່ງຍອດ ຫຼື ໃບ
.
ເທິງຕົ້ນ
ທົ່ວໄປ: ພະຍາດ
ໜຶ່ງ ມັກເກີດຕາມຕົ້ນ
ທີ່
ລົ່ນໃບໃນລະດູໃບ ຫຼົ່ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍຊະນິດພະຍາດ ໄວຣັສ, ໄມໂຄປຣາສມາ ທີ່ຕິດໄປຕາມ
ແມງ
ພະຍາດກັບໃບ . ທັງໝົດບັນດາພະຍາດທີ່
ໃບໃນລະດູໃບ ປົ່ງ, ມີ
ຂະຫຍາຍຫຼາຍ.
ກົກເຄົ້າການຕິດ
,
ເປັນຊະນິດດຽວກັນ.
ລັກສະນະຊີວະວິທະຍາຂອງຕົວ ເຊື້ອ ຄື:
ສັ້ນ ຫຼື ຍາວ, ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
, ນອກນີຂ
້ ຶ້ນກັບບັນດາປັດໃຈອຸນຫະພູມ,
ຄວາມ ຊື່ນ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຕົ້ນ
ການ
ຂອງເຊື້ອພະຍາດ
ໃບ
ອາໃສລົມ, ຝົນ,
...
ເສັ້ນທາງການຊືມເຊື້ອພະຍາດ
ໃບເຊື້ອຣາ ແລະ ແບັກເຕີເຣຍ ມັກຈະແຊກຊືມເຂົ້າທາງຮູອາກາດໂດຍ
ກົງ, ຮູອາກາດຂອງໃບໃນຂະບວນການຫາຍໃຈ, ລະເຫີຍອາຍ, ງເງື່ອນໄຂ ເຊື້ອຣາແຊກຊືມ ໄວຣັສ
ແລະ ໄມໂຄປຣາສມາ ຈະຊືມເຊື້ອພະ
ເທິງໃບ,
ການຕິດ ຂອງເຊື້ອຣາ ແລະ ແບັກກເຕີເຣຍ
2.1.3
ວິທີການ
ກັນພະຍາດ
າຍໃບ
ໃບ ທີຈ
່ ະເລີນເຕີໂຕເຕັມໄວ,
ແ
ໃດ ສະນັ້ນ,
ຈະ
ກັນ
ພວກມັນຫາກ ຂະຫຍາຍເປັນ
ທີ່ ເປັນ.
ບັນດາ
ສວນ , ປູກ , ຕົ້ນ ກິນໝາກ, ຕົ້ນ ເສດຖະກິດ, ຕົ້ນ
ສວນສາທາລະນະ ແລະ ຕົ້ນ ປະດັບ ເມື່ອເກີດມີພະຍາດຈະມີຜົນກະທົບ
ຫຼວງ ເສດຖະກິດ,
ທັດສະນີຍະພາບ, ສິ່ງແວດ
, ພວກເຮົາ ເປັນ
ກັນໂດຍວິທີທີ່
ໄວ ແລະ ເດັດຂາດ
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ຄັດເລືອກແນວພັນທີມ
່ ີພູມ
ໄມບົວ ລະບັດຮັກສາ,
ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
ນະພາບ ແລະ ພູມ
ຂອງຕົ້ນ .
ວິທີ
ສົມທົບກັບວິທີຕັດ
ແລະ
.
,
ບັດຮັກສາສວ

:

ພະຍາດ
ເປັນວິທທ
ີ ີ່
, ເພີ່ມການອານາ
: ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມ , ຍົກຄຸນ
ກັນພະຍາດ
ໃບ, ວິທນ
ີ ເີ້ ປັນວິທີທດ
ີ່ ີ ເມື່ອ

, ໝາກ ແລະຕາແໜງທີ່ຖືກພະຍາດ, ສົມທົບກັບການບົວລະ
,
ໃ
ຈັດກົກເຄົ້າຂອງພະຍາດ
1). ພະຍາດໃບຂອດ ຕົ້ນໝາກຄາຍ (Leaf blister)
ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດ: ພະຍາດໃບໝາກຄາຍຊວງເວລາທີພ
່ ະຍາດເປັນ
ໜັກມັນຈະລຸກ ລາມໄປຕາມກິ່ງ
, ດອກ ແລະ ໝາກ.ໃບ
ທີຖ
່ ືກພະຍາດຈະໜາ, ແຂງ ແລະ ຄົດ
,
ເປັນສີເຫຼືອງແດງ, ແດງ , ກິ່ງ
ທີ່ຖືກ ພະຍາດຄົດ ,
ເປັນສີເຫຼືອງແດງ, ແດງ , ກິ່ງ
ທີຖ
່ ືກພະຍາດຈະ
ເປັນສີຂຽວເຫຼືອງ, ມີບັນດາ ໂພງຂື້ນ, ໃບປົ່ງເປັນ , ເວລາອອກໝາກມັກຈະ
ແຕກ ຫຼື ມີບາດປີວ
້ .
ຕົວເຊື້ອພະຍາດຂອດໃບໝາກຄາຍ: ພະຍາດຂອດໃບໝາກຄາຍ
ເຊື້ອຣາ
ຊະນິດຖົງນອກ (Taphrina deformens tull), ໃນອັນດັບເຊື້ອຣາຖົງນອກ (Taphrinales), ໝວດ
ຮອງເຊື້ອຣາຖົງ (Ascomycotina) ເປັນຕົວ ຂື້ນ
ເງື່ອນໄຂການ ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ: ສະ ຖົງ ຫຼື ສະ ງອກ ສາມາດ
ລະ
ດູໜາວ
ໂດຍອາໃສ ຕາມຕູມຕາ ຫຼື ເປືອກຕົ້ນໝາກຄາຍ, ພວກມັນຕິດ
ລາມໂດຍອາໃສ
ລົມ,
ດາເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
ທີມ
່ ີຜົນກະທົບ ພະຍາດຂອດໃບຕົ້ນ
ອຸນຫະພູມແລະ ຄວາມ ອາກາດ, ຮອດລະດູປົ່ງ ຕູມຕາແຕກແໜງ, ຖືກຝົນຫຼາຍ ອຸນຫະພູມ
10 - 16 ℃
, ເມື່ອອຸນຫະພູມເຖິງ 21℃ແລະ 30℃ ພະຍາດຈະຢຸດ
ການຂະຫຍາຍ, ສະນັ້ນ, ພະຍາດມັກ ຂະຫຍາຍໃນ
ເດືອນ 3 – 4 ເຖິງເດືອນ 5 - 6 ຢຸດການ
ຂະຫຍາຍ
ວິທກ
ີ ານ
ກັນ:
ພະຍາດນີ້
ປີຈະມີການ ຂະຫຍາຍ ຄັ້ງດຽວ
ໃນລະດູປົ່ງ , ສະ
ລະດູ ໂດຍອາໃສ ຕາແໜງ, ສະນັ້ນ, ເມື່ອຕາແໜງເລີ່ມແຕກງອກ ສີດ
ທາດປະສົມ ມາດກັບປູນ 4°ບອມເບ (Be) ພຽງຄັ້ງດຽວ ອາດສາມາດ
ພະຍາດ
, ເພີ່ມ
ວຽກງານບົວລະບັດຮັກສາ, ເມື່ອເຫັນມີ ສີຂາວ
ວຟັ່ງປິດໃບ
ເພື່ອ
ຖີ້ມ ເວລາ
ໃບປົ່ງຫຼາຍ
ເພີ່ມ, ຍົກສູງພູມ
ຂອງຕົ້ນ .
2). ພະຍາດ
ຂາວ ໃບຕົ້ນກະຖິນ (Powdery mildew)
ຕົວ ເຊື້ອພະຍາດ: ພະຍາດ
ຂາວໃບຕົ້ນກະຖິນ
ເຊື້ອຣາ (Oidiu
m acacia), ໃນໝວດ
ສົມບູນ, ພວກມັນເປັນພຽງສະ ຂະຫຍາຍ,
ສະ ປົ່ງອອກ
ຈາກ
ອາກາດ, ເສັ້ນເຊື້ອຣາເທິງໃບ ສືບ ຂະຫຍາຍ
ລັກສະນະເປັນ , ມີສີສະ ລັກສະນະ
ເປັນ , ມີສີສະ
ແຍກຕົວອອກຈາກ
ເປັຮູບ , ຮູບມົນກົມ
ເງື່ອນໄຂການ ຂະຫຍາຍ:ເຊື້ອພະຍາດ
ລະດູໜາວ ໂດຍທີເ່ ສັ້ນເຊື້ອຣາອາໃສ
ຕາມໃບທີເ່ ປັນພະຍາດ, ເວລາອຸນຫະພູມເໝາະສົມສະ ຈະ ຂະຫຍາຍທັນທີ, ຕິດ ໂດຍອາໃສລົມ,
ເຊື້ອຣາມີໄລຍະຊືມເຊື້ອສັ້ນພຽງ ເທົາ່ ໃດວັນ,ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມທີເ່ ຊື້ອຣາ
ຂາວ
11 28 ℃, ສະ
22℃,
ລັງໃນການທົດຄວາມ
ຕົ້ນ
, ສະນັ້ນ,
ກັບ
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ມັກເກີດພະຍາດ
ເຂດສູງມັກຖືກພະຍາດຫຼາຍ
ເຂດ , ອາດຈະ
ອຸນຫະພູມ
ແລະ ປະລິມານ ຝົນ ລົງ.
ແສງ
ເຊື້ອຣາ
ຂາວພວກມັນຈະ
ຂະຫຍາຍດີໃນເງື່ອນໄຂ ຮົ່ມ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມ ສູງ.
ວິທກ
ີ ານ
ກັນ:ອີງຕາມລັກສະນະການ ຂະຫຍາຍຂອງເສັ້ນເຊື້ອຣາ ຄວນຊີດ
ບັນດາ ຢາປະສົມທີ່ມີທາດມາດ (S),ເວລາແຕກແໜງ ຊີດ ຢາປະສົມມາດ (S) ກັບປູນ (CaO) 3
- 5° (Be) ໃນໄລຍະ ເຊື້ອພະຍາດ ສີດ 0,2 - 0,5° (Be) ຫຼື
ຢາ ອົມ topsin 0,7%
ຊີດ 2 - 3 ຄັ້ງ ຈະ
. ການ
ກົກເຄົ້າຂອງການຕິດ , ຄວນຕັດຕົ້ນ ແລະ ໃບທີພ
່ ະຍາດເປັນ
ຈູດ ຫຼື
ຖີ້ມ, ຕິດຕາມເບິ່ງ
ພົບເຫັນ ຈັດການຈູດຖີ້ມທັນທີ, ເພື່ອ
ການ
ລາມຂອງພະຍາດ
ເຊື້ອຣາກາຝາກພະຍາດແປງຂາວ (Cicinobolus cesatii) ພົ່ນ
ຮັບຜົນ
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ຮູບທີ10: ລັກສະນະພະຍາດ

ຂາວ ໃບຕົ້ນກະຖິນ

3).
ພະຍາດ
ໃບເກີດກັບທັງຕົ້ນ ໃບເຂັມ ແລະ ຕົ້ນ ໃບ
,
ພຽງ
ລາຍໃບ,
ຍັງ
ໝາກ,
ໃບ
,
ເສດຖະກິດ .ເຊື້ອຣາ
ຖືກຈັດ ໃນເຊື້ອຣາກາຝາກ, ຄົງຕົວ ຕາມ , ຫຼັງຈາກເກີດພະຍາດຕົ້ນ
ຈະ ຕາຍທັນທີ
ພຽງ ເຮັດ ຕົ້ນ
ມີ
ເປັນສີເຫຼືອງ
ສີ
, ຕາມຈຸດ
ຈະມີການ
ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອຣາ, ບັນດາ ຕາ, ກິ່ງ
ຕົ້ນ ເມື່ອຖືກພະຍາດຈະມີອາການ ໂພງ
ຂື້ນ.
ມັກມີຕົ້ນ
ທີຄ
່ ົງຕົວ, ເຊິ່ງປະກົດ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ມີບັນດາສະ ທີແ
່ ຕກ ກັນຕາມ
ລະລະດູການອາກາດ.ເມື່ອຖືກ
ຕິດ ,
ລະບົບ
ໃນຕົ້ນ ຈະມີການ
ແປງຄື: ເພີ່ມການລະເຫີຍອາຍ ແລະຫາຍໃຈ,
ສັງເຄາະແສງ, ຂາດທາດ
ນັ້ນ,
ຈະເຮັດ ໃບ ແລະກິ່ງ
ຕາຍ
,
ໄວ,
.
ມີຕົ້ນ
ຄົງຕົວ ເຮັດ
ຄົງ
.
ກັນຕາມລັກສະນະຊີວະວິທະຍາຂອງເຊື້ອຣາ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງພື້ນທີ,່ ເວົ້າລວມ
ລະດູໜາວ ເມື່ອຢຸດການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນໄລຍະຍາວຈຶ່ງແຕກງອກເປັນສະ ມີຫາງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ສະ ມີຫາງຈະຕິດ ເຂົ້າຕົ້ນ
, ພວກມັນມີການພົວພັນ
ອຸນຫະພູມ ແລະ
ຄວາມ ອາກາດ (ອຸນຫະພູມທີເ່ ໝາະສົມ
12-23 ℃ ແລະ ຄວາມ ອາກາດ
95% ຂື້ນ
ໄປ).ບາງວິທີການ
ກັນ
ທີ່
: ຄວນປູກ ປະສົມ,
ປູກ ຕົນ
ຄົງຕົວ,
ເຊື້ອຣາພະຍາດ
ລະດູຄ:ື ຈູດບັນດາກິ່ງ ແລະ ໃບ
,
ງອກ
ໂດຍ
ຢາປະສົມ
ໂດ (Bocdo),
ແລະ
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ປູນ (Zineb) ຄັດເລືອກຕົ້ນ ທີມ
່ ີພູມ
ພະຍາດສູງ.
: ພະຍາດ
ໜຶ່ງທີເ່ ຄີຍ
ພົບເຫັນ
ກ. ພະຍາດ
ໃບ ສັກ:
ພະຍາດ
ໃບ ສັກ ເປັນພະຍາດ
ຊະນິດທີ່
, ພວກມັນ
ຂະຫຍາຍໃນບັນດາປະເທດ ໃນອາຊີ ເຊັ່ນ : ອິນເດຍ, ຈີນ... ພະຍາດນີ້
ທັງ
ໃນສວນ
, ປູກ ແລ
ເຕັມໄວ
ໜັກສຸດ
ໃນສວນ
ປູກໃບທີຖ
່ ືກພະຍາດ
ຈະ
ແລະ ຫຼົ່ນ
ໄວ, ມີຜົນ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ ສັກເຮັດ
ລຸດລາຄາ.
ອາການພະຍາດທີພ
່ ົ້ນເດັ່ນ
ຂອງໃບຈະມີຊັ້ນ ສີເຫຼືອງກະ
ແລະ ອາດລາມໄປ
ໃບ. ເມື່ອພະຍາດເກີດໜັກ,
ສີເຫຼືອງຈະປິວໄປຕາມລົມ ເພື່ອໄປຕິດ
ກັບໃບອື່ນໆ ເວລາເກີດພະຍາດ
ມີບັນດາ
ສີເຫຼືອງ, ຈາກນັ້ນ ຈະ
ເປັນ
ສີ
,
ຂອບ
ປະກົດມີຂອບສີເຫຼືອງ.
ເຊື້ອຣາທີ່ພະຍາດ
ໃບ ສັກ
ຊະນິດເຊື້ອຣາຈຸລັງດຽວ
(Oliveatectonae Thirum) ໃນໝວດ
ເຊື້ອຣາ
(Subdivision Basidiomycotina)
ແນກຍາກສະ ລະດູ
ແລະ ສະ ລະດູໜາວ,ພວກມັນ
ມີສເີ ຫຼືອງ
, ສະ ລະດູ
ຮູບ ມົນ
ບັນດາເສັ້ນໜາມ
, ມີຂະໜາດ 20 - 27 x 16 - 22
.
ສະ ລະດູ
ໜາວມີຮູບ
ໝາຍຈຸດ ຫຼື ຮູບຂອດມົນ, ຂອບຈຸລັງ ມີສ,ີ ມີຂະໜາດ
38 - 51 x 6 - 9
.
ພວກມັນມັກເກີດປົນກັບສະ ລະດູ
, ຫຼັງຈາກສະ ສູກ ເວລາແຕກງອກເປັນຫາງມີ 4 ຂອບຂັ້ນ, ສະ
ຫາງມີຮູບ ມົນກົມ
ໃບ ສັກ
ຊະນິດເຊື້ອຣາກາຝາກ, ຍັງ ທັນຄົ້ນພົບຕົ້ນ
ທີຄ
່ ົງຕົວ, ພວກມັນເລີມ
່
ຂະຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດ ເດືອນ 10 ຫາເດືອນ 5 ຂອງປີ ມາ.ການຕິດເຊື້ອ
ພະຍາດມີຄວາມ ສູງ ເມື່ອ
ພັນຈາກຫຼາຍຖິ່ນ ກັນ, ເຊັ່ນ
ພັນຈາກປະເທດອິນເດຍຈະມີ
ຄວາມ ສູງ ເພາະມັກຕິດເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍ
ເຂດອື່ນໆ.
ແດດ
ຈະ ຂະຫຍາຍ
ຫຼາຍ,
ມັກເກີດພະຍາດຫຼາຍ
ຢັ່ງຍາຍ, ປູກ 3 ປີ ຂື້ນໄປເກີດພະຍາດຫຼາຍ
1 - 2 ປີ.
ວິທກ
ີ ານ
ກັນທີ່
ສາງ, ລິກິ່ງ , ປັດກວດ ແລະ ຈູດໃບ, ກິ່ງ ທີເ່ ກີດພະຍາດ,
ເງື່ອນ
ໄຂອາກາດປອດ
ຈະ
ພະຍາດນີ້ . ໃນ
ເວລາທີພ
່ ະຍາດ ຂະຫຍາຍຄວນສີດ PCNB
0,5%, Benlate 0,1% ຫຼື Carboxin 0,1% ເລືອກຕົ້ນ ທີພ
່ ູມ
ສູງ ຫຼື ເລືອກແນວພັນຈາກ
ຖິ່ນປອດພະຍາດ.
ຂ. ພະຍາດ
ໃບກາເຟ
ຄົ້ນພົບໃນປີ 1860 ທີປ
່ ະເທດສີລັງກາ, ເຖິງປີ 1868 ເລີ່ມຕິດ ໄປປະ
ເທດ
, ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈຸບັນພະຍາດນີ້ ລາມໄປທົ່ວປະເທດ, ເປັນຕົ້ນ
ແຂວງພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ເໜືອ, ພະຍາດນີ້ ພຽງ ມີຜົນກະທົບ ລະບົບສງເຄາະແສງ
ຂອງຕົ້ນ
ເຮັດໃ ເພີ່ມລະດັບການລະເຫີຍອາຍ, ໄປເຖິງການລົ່ນໃບ ແລະ ກິ່ງ
ການດູດທາດ
ສົ່ງຜົນເຖິງປະລິມານຂອງກາ
ງຈະ
.
ພະຍາດ
ເກີດຂືນ
້
(Hemileia Vastitric
Berk et Br) ໃນໝວດ
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1 ເດືອນ ແລະ
15
,

.
- 30℃
ຂອບເຂດລະດັບ pH
ເວລາທີ່ພະຍາດບົ່ມ ຕົວ
ປະກົດມີສະ ລະດູ

25 ℃
4 - 9 ແທດເມາະທີສ
່ ຸດ
7
ການຕິດ ຂອງພະຍາດ
ອາໃສລົມ, , ຄົນ, ສັດ ແລະ ແມງ ... ໄລຍະ
14 - 30 ວັນ, ບັນດາ ພະຍາດຈະປະກົດຫຼັງ 5 - 7
ຈາກນັ້ນຈະ

ນອກຈາກນີພ
້ ະຍາດຍັງມີການພົວພັນກັບຄວາມ ຂອງອາກາດ, ອຸນຫະພູມ,
ລະດັບຄວາມສູງຈາກ
ທະເລ,
ເຊື້ອຣາພະຍາດ ແລະ ສະພາບການບົວລະບັດຮັກສາ.
ທີ່
ກົກເຄົ້າ
ເຊື້ອຣາພະຍາດ, ຕິດຕາມກວດ ກາສວນ
ຕະຫຼອດ, ຕັດໃບທີຖ
່ ືກພະຍາດຖີ້ມ, ຢາ ປະສົມ
ໂດ
(Bocdo) 0.5%, ສີດສະເໝີ ຕາມໃບ ຫຼື ຢາ: Carboxin 0.3% ຫຼັງລະດູຝົນ ຈະ
ພະຍາດ
ນີ້ ເລືອກແນວພັນທີມ
່ ີ
ກັບພະຍາດສູງ.

ຮູບທີ11: ລັກສະນະພະຍາດ
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4).

(Anthracnose)
ເປັນພະຍາດທີ່ ຂະຫຍາຍຫຼາຍ ແລະ ເກີດ ກັບຕົ້ນ ຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະ
ເພາະ
ໃບ
, ພວກມັນ ພຽງ
ຂະຫຍາຍຕາມໃບ ຍັງ ລາມໄປຍັງໝາກ ແລະ ກິ່ງ
.
ເຮັດ ໃບຫຼົ່ນ, ໝາກຫຼົ່ນ, ກິ່ງ
ນີ້ເກີດຂື້ນກັບ
ສາ
ມາດເຮັດ ຕົ້ນ ຕາຍເປັນດອນ ,
ຜົນກະທົບອັນ
ຫຼວງ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ .ລັກ
ສະນະອາການຂອງພະຍາດ
ໃບ (Anthracnose)
ແຕກ ກັນຂືນ
້ ກັບສະຖານທີ,່ ຊະນິດ
ຕົ້ນ ,
ຈຸດພິເສດທີ່
ຂອງພະຍາດເກີດ ໃບ ແລະ ໝາກ
ບາດແຜຈະປະກົດມີ
ເປັນວົງ, ເກີດ ຕາມກິ່ງ
ເປັນຈຸດ
ຕາຍ, ໃນບາດແຜຈະມີຈຸດ
ໂພງຂືນ
້ . ນັ້ນ
ສະ
ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ ຊື່ນພວກມັນຈະຂະຫຍາຍສະ
ຫຼວງ ຫຼາຍ ມີສແ
ີ ດງ,
ມີ ເໝືອກ ນີ້ຄອ
ື ັກສອນຊີບ
້ ອກ
ຕົວເຊື້ອພະຍາດ
ເຊື້ອຣາໃນສະກຸນ Collectotrichum, ບັນດາ
ຊະນິດ
ເປັນກາຝາກໃນຕົ້ນ
ຢາງ: ເຊື້ອຣາ Cingulata ສາມາ
ກາຝາກ ເຖິງ 1000 ຊະນິດຕົ້ນ
ກັນ ແລະຍັງສາມາດເປັນກົກເຄົ້າໃນການຕິດ ຂອງບັນດາຕົ້ນ
ອື່ນອີກ.
ເຊື້ອພະຍາດ
ລະດູ
ເສັ້ນ
ຕາມໃບ, ໝາກ ແລະ ກິ່ງ ທີ່ເກີດ
ພະຍາດການຕິກ
ອາໃສລົມ, ຝົນ, ແມງ ... ເຊື້ອຣາແຊກຊືມເຂົ້າທາງ
ອາກາດ ແລະ ບາດແຜ ຫຼື
ສາມາດແຊກຊືມໂດຍກົງ, ໃນຕົ້ນ ໃບເຂັ້ມ, ເຊື້ອພະຍາດ
ເຂົ້າທາງບາດແຜ.
ວິທກ
ີ ານ
ກັນ
ພະຍາດ
ໃບ (Anthracnose)
ອື່ນ
ເອົາໃຈ ບົວລະບັດຮັກສາ, ຍົກລະດັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ , ເວລາປູກຕົ້ນ
ເປັນ
ປະຕິບັດຕາມແບບແຜນ, ດິນ
ເໝາະສົມກັບຊະນິດຕົ້ນ , ຄວນປູກຖີເ່ ກີນໄປ, ມີການຕັດສາງ, ລິກິ່ງ
, ກວດກາໃບ, ໝາກ ແລະກິ່ງ ທີ່ເປັນພະຍາດໄປ
ເພື່ອ
ກົກເຄົ້າການຕິດ ຂອງພະຍາດ
ສົມທົບກັບການສີດຢາ
ເຊື້ອຣາ.
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ຮູບທີ12:

(A)

ຮູບທີ13:

(B)
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2.2
2.2.1

ຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ
ພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ ເປັນພະຍາດທີ່
ທີສ
່ ຸດໃນບັນດາພະຍາດ
ລາຍຕົ້ນ , ຊະນິດພະຍາດ ຫຼາຍເທົ່າພະຍາດ
ໃບ, ອັນຕະລາຍ
ໃນສວນ
ປູກ
ຫຼື ຕັ້ນ
ເຕັມໄວທີ່ເກີດພະຍາດ
ອາດເຖິງຕາຍ , ພະຍາດຫຼາຍຊະນິດທີ່
ຕົ້ນ ແລະ
ກິ່ງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ
, ພະຍາດກິ່ງ
, ພະຍາດ
ມີຊສ
ື່ ຽງໃນໂລກສາມາດ
ຜົນກະທົບ ເສດຖະກິດ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ, ພວກມັນເປັນບັນຫາ
ວຽກງານປູກ , ສະນັ້ນ,
ຈຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍອັນ
ໃນວຽກງານ
ກັນຊັບພະຍາກອນ
.
2.2.2
ລັກສະນະການ ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ
ຕົ້ນແລະກິ່ງ
ພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະກິ່ງ ມີລັກສະນະພື້ນຖານດັ່ງນີ:້
ມີຫຼາຍປັດໃຈສົ່ງຜົນກະທົບ ພະຍາດ ແລະ ຫຼາຍຊະນິດທີເ່ ປັນຕົວ ພະຍາດຄື: ເຊື້ອ
ຣາ, ແບັກເຕີເຣຍ, ໄວຣັສ, ໄມໂຄປຣາສມາ, ເນມາໂທດ, ພືດກາຝາກ…ໃນນິເ້ ຊື້ອຣາເປັນຕົວ
ແລະ
ກວມເອົາຫຼາຍ
.
ນມາຈາກກິ່ງ
, ພະຍາດ ລາຍລາຍ
,
1 - 2 ເດືອນ ເຖິງ 1 - 2 ປີ,
:
ເກີດຈາກໄມໂຄປຣາສມາ
(Mycoplasma) ລະດູໃບ ຫຼົ່ນມັນຈະເຄື່ອນ
ລົງມາ ຮາກ, ລະດູໃບ ປົ່ງພວກມັນພັດກັບຄືນ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ ,
ຈຶ່ງປະກົດມີອາການ ເຫັນ,
ມັກຈະເກີດກັບຕົ້ນ ທີມ
່ ີອາຍຸ
ເຮັດ ຕົ້ນ ຕາຍປີໜຶ່ງພະຍາດປະກົດ 2 - 3 ຄັ້ງ.
ຮູບແບບການຕິດ ຂອງພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ
ມີຄວາມແຕກ ກັນ
ຕາມ ລະຊະ ນິດພະຍາດ ພະຍາດທີເ່ ກີດຈາກເຊື້ອຣາ ແລະ ແບັກເຕີເຣຍ
ອາໃສລົມ, ຝົນ, ແມງ
...
ທີເ່ ກີດຈາກໄວຣັສ ແລະ ໄມໂຄປຣາສ
ອາໃສແມງ
ແທງດູດ ແລະ ກັດດູດ,
ພືດກາຝາກ
ອາໃສນົກກິນໝາກ.
ເສັ້ນທາງການຊືມເຊື້ອ
ມີຫຼາຍທາງເຊັ່ນ: ຮູຂົນ, ບາດແຜ ແລະ ຊືມເຊື້ອໂດຍກົງ
ໄລຍະການຊືມເຊື້ອຍາວນານ ເມື່ອພົບຕົ້ນ ທີ່ແຂງແຮງມີພູມ
ທານສູງ ພະຍາດ ຈະ
ໃນ
ການຊືມເຊື້ອກັບຕົ້ນ , ພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ ເປັນພະຍາດທີສ
່ ັບສົນ, ມີຕົວ ເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍ
ລັກສະ ນະຂອງການ ຂະຫຍາຍພະຍາດແຕກ ກັນ. ຕົນ ທີມ
່ ີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ແຂງແຮງ
ມີສິດເກີດພະຍາດນີ້
ມີອາການ ເຫັນ ກົງກັນ
ຕົ້ນ
ເພຍ ຈະປະກົດອາການ
ເຫັນ ຈະ
2.2.3
ວິທີການ
ກັນ
ຈັດພະຍາດ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ
ວຽກງານການ
ກັນ
ແລະ ກິ່ງ
ນມີຄວາມ
ທຽບ ພະຍາດ
ໃບ, ການ
ກັນ
ໂດຍ ສານເຄມີ ຜົນ ຮັບ
ແ
ສູງ, ຕົ້ນ ທີເ່ ກີດພະຍາດເກົ່າຈະກັບຄືນມາເກີດອີກຄັ້ງ ແລະ ຕົ້ນ
ຈະພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ທັງ
ເນື້ອທີກ
່ ານເກີດພະຍາດ ເພີ່ມຂືນ
້
ໄປເຖິງການເກີດປະກົດການລະບາດຄັ້ງ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ ຫຼາຍຊະນິດອາດ
ກັນ
ເລັກ,
ຜົນ ຮັບທາງເສດຖະກິດ
ຕາມ
ເທິງ, ເວົ້າລວມ
ວິທີ
ກັນແບບປະສົມ IPM,
ວິຊາການເຕັກນິກ
ເປັນຫຼັກສົມທົບກັບວິທີ ສານເຄມີ,
ຄັດເລືອກຊະນິດຕົ້ນ ທີ່ມີຄວາມ
ກັບພະຍາດສູງ,
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ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂນິເວດ, ປູກ ມີແບບແຜນ, ບົວລັະບັດຮັກ,
ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
ກັບ
ຕົ້ນ , ຕັດສາງຕົ້ນ ທີ່ເປັນພະຍາດ,
ກົກເຄົ້າການຕິດ ຂອງພະຍາດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດ
ຄວາມເປັນ ມະຊາດ ຂອງຕົ້ນ
ກັບພະຍາດ.

2.3
2.3.1
,
ລາຍຕົ້

,
.
,

ສະນັ້ນ,
ຮາກ

ມີລັກສະນະ

ກັບ

,
ໄປ.ຄວາມ
ໃນການ
ຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ , ມັກຈະຫຼົງ

ກັນ.

,
ຫຍາຍຕົວ,
ການຕິ
ສາມາດ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດ
ຮາກ ເພິ່ນ
ອອກເປັນ 4 ປະເພດພື້ນຖານດັ່ງນີ:້
ຮາກເຮັດ ເປືອກກົກເຄົ້າຕົ້ນ ແຕກ
(
ຮາກເນົ່າ)
ເຮັດ ຮາກ ແລະ ກົກເຄົ້າຕົ້ນ ເປົ້າ ຫຼື ໂພງຂື້ນ (
)
ເຮັດ ຮາກ ແລະ ກົກເຄົ້າເນົ່າ
ເນື້ອ (ພະຍາດຮາກໂດກ)
ເຮັດ
ອາຫານຂອງຕູດຕັນ
ໄປເຖິງການ ຕົວເຊື້
.
,
:
,
,
,
.ຄວາມອາດ
. ນອກນັ້ນ, ແບັກທີເຣຍ

.
ເຊື້ອພະຍາດເນມາໂທດ (Nematode) ລາຍຮາກ, ເຊື້ອຣາກັດເລຍຕິດ
ເຈັ້ຍ ປາຍຮາກ, ເຊື້ອ
ຣາໂດກຈະມີບາດແຜຄື: ພະຍາດເນົ່າກົກເບັ້ຍ
.ຕົວ ເຊື້ອທັງໝົດ
ມີຊີວິດ ໃນຮາກ ແລະ
ດິນ, ເວົ້າລວມ
ມັນຈະ ແຍກຈາກ ຕົ້ນ
, ເມື່ອຕົ້ນ
ຕາຍພວກມັນ ອາດອາໃສ ໃນດິນ,
ມັກຖືກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ ສະຫຼາຍເຮັດ
ການຕິດ ພະຍາດ ສະນັ້ນ, ການ ຂະຫຍາຍຂອງ
ຕົວ ເຊື້ອພະຍາດໃນດິນ ຈຶ່ງມີການພົບ ກັບບັນດາຈຸລະຊີບໃນດິນ.ການ ຂະຫຍາຍ ຫຼື ການ ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ
ຮາກ
ຮັບຜົນ
ຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ແລະ
ສັບສົນ,ຕົ້ນ
ຊີວິດ
ຫຼາຍປີໃນເຂດ ປູກ
ຮາກຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມ
ໃນ ປີ, ໃນສວນ
ລະ
ບາດຂອງພະຍາດມັກຈະ
,ພະຍາດຈະ
ຂື້ນກັບ
ຕົວ ພະຍາດທີມ
່ ີ
ໃນ
, ບັນດາປັດໃຈພູມອາກາດ, ສະພາບແວດ
ຂອງດິນ ແລະວິທີການ ເຕັກນິກບົວລະບັດ
ຮັກສາເບັ້ຍ
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2.3.2
ບັດບາງວິທີ

ວິທກ
ີ ານ
ງກັນພະຍາດ
ຮາກ
ອີງ ລັກສະນະການ ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ
ຮາກ, ພວກເຮົາສາມາດປະຕິ
ກັນແລະ
ດັ່ງນີ:້
ປະຕິບັດ ການກວດສອບ ການລະບາດພະຍາດຂອງເບັ້ຍ ເວລາເຄື່ອນ
ຫຼື ເວລາ

ເອົາໄປປູກ
ຄັດເລືອກສະຖານທີ່ສວນ ແລະ ດິນປູກທີເ່ ໝາະສົມ, ດີທສ
ີ່ ຸດ
ຮາກ ທັນເກີດ, ຄາດໄຖດິນເພື່ອ
ການເຕົ້າໂຮມຂອງພະຍາດ.
ຍົກສູງເຕັກນິກວິທກ
ີ ານບົວລະບັດຮັກສາສວນ ແລະ ປູກ .
ຈັດການດິນ ແລະ
ພັນ
ເລືອກແນວພັນ ທີ່ມີພູມ
ພະຍາດສູງ,
ວິທກ
ີ ານ
ລະບັດຮັກສາແບບປະສົມປະສານ.

ເຂດທີພ
່ ະຍາດ

ກັນ ແລະ ບົວ

2.4
ຈຸດປະສົງສຸດ
,
ການພັດທະນາ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ , ເພີ່ມຄຸນປະໂຫ
ໂຫຍດທາງລະບົບນິເວດ.
ກົດເກນການພັດທະນາ ແລະ ນາລະບາດຂອງພະຍາດ
ອີງ ທິດສະດີວິທກ
ີ ານ
ກັນ,
ປະ ຕິບັດເຂັ້ມງວດ,
ກົດເກນຕົວຈິງຂອງ
ພຽງ ຈະຍົກຈຸດປະສົງວິທກ
ີ ານ
ກັນ,
ສີນ
້ ເປືອງ
ສາມາດຕອບສະໜອງ ວິທີການ
ກັນແບບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
,
: ພະຍາດຕົ້ນແປກຂີ້ຫິດ ມະດາ
ຢາສານເຄມີສາມາດ
ກັນ ພະຍາດ,
ສິ້ນເປືອງ
ເວລາຫຼາຍ,
ສູງ ແລະ ທັງເປັນມົນລະຜິດ ສະພາບແວດ
,
ພວກມັນມີຕົ້ນ
ເປັນກາງ
ມີການຊືມເຊື້ອພຽງ ພວກເຮົາປູກ
ຕົ້ນແປກ ແລະ ຂີ້ຫິດເທົ່ານີ້
ສາມາດ
ກັນ
ໝາກຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນທຸກ
. ຄວນອະທິບາຍແບບ
ການ
ອງກັນພະຍາດຕົ້ນ
ລະດັບ
ອາດທີຈ
່ ະ
ພະຍາດ
ໝົດ 100% ເພາະບັນດາ
ພະຍາດກັບ
ເປັນ
ໜຶ່ງຂອງຫຼາຍ
ແຍກ ໃນລະບົບນິເວດ
, ການຄົງຕົວ ແລະ ການ ພັດທະນາບັນດາສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່າ
ຮັບຜົນ
ຈາກປັດໄຈ
ລະບົບນິເວດ. ໃນລະບົບນິເວດ
ໃດໜຶ່ງທີ່
,
ຕົວ ພະຍາດທີຄ
່ ົງຕົວໃນ ມະຊາດ
ມີ
ຫຼາຍ,
ສາມາດປະຕິບັດ
ແລະ
ອາດຈະ
ແລະ ດັດແປງຕາມຄວາມເໝາະ
ພົນລະເມືອງຊະນິດ
ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ, ສິ່ງມີຊີວິດກາຝາກໃດໜຶ່ງທີເ່ ອີ້ນ
ພະຍາດທີມ
່ ີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງລະບົບນິເວດ.
ໃດ ຕາມວິທີໃນການ
ກັນພວກມັນ ມີວິທີ
ໂດຍລວມໆດັ່ງນີ:້ ວິທວ
ີ ັນນະວັດວິທະຍາ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ເຄມີວິທະຍາ ດັ່ງ ນີ:້
2.4.1
ວິທເີ ຕັກນິກທາງ
ວັນນະວັດວິທະຍາ (Silviculture technique)
ເງື່ອນໄຂຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຕົ້ນ
ວິທີເຕັກນິກທາງ
ວັນນະວັດວິທະຍາ
ເພື່ອເພີ່ມ ຜົນປະໂຫຍດແຫຼ່ງລາຍ
ທັງເປັນວິທທ
ີ ີ່
ໃນວຽກງານ
ກັນພະຍາດຕົ້ນ ເປັນ
ພື້ນຖານໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ
ກັນ, ໃນລະບົບນິເວດພະຍາດຕົ້ນ , ສະພາບແວດ
ເປັນໜຶ່ງໃນ
ບັນດາປັດໄຈ
,
ທຸກເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
ທີ່ ມີການປົວແປງ
ມີຜົນ
ເຖິງທັງ
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ໝົດລະບົບນິເວດພະຍາດ,
ບັນດາວິທີການເຮັດທຸລະກິດ
ແລະ ເໝາະສົມຈະເຮັດ ສິ່ງ
ແວດ
ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຍ
, ເຮັດ
ຂອງພະ ຍາດ ມີ
ໂອ ກາດເກີດຂື້ນ ແລະ ລະບາດ
1). ຂັ້ນຕອນການຈັດການໂດຍການຄັດເລືອກ
ພັນ
ປັບປຸງພັນທີມີຄວາມ
ກັບພະຍາດ, ວິທີນເີ້ ປັນ ວຽກທີ່
ເຕັກ
ນິກທາງ
ພັນທຸ ສູງ, ພວກເຮົາຈະມີການປະສົມພັນທຽມ, ເພາະ ເຊື້ອ
ການທົດລອງຄື
ການປູກເຊື້ອພະຍາດກັບຕົ້ນ ທີພ
່ ວກເຮົາ ຄັດເລືອກຂື້ນມາ, ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງເອົາໃຈ ຄັດເລືອກຊະ
ນິດພັນທີ່ຕອບສະໜອງຜະລິດຜົນທາງການ
ແລະ ມີຄວາມ
ໄປຄຽງ ກັນເພືອ
່ ໝາກຜົນຂອງ
ວຽກງານ
ວຽກງານນີ້
ເວລາຍາວນານອາດເປັນສິບໆປີ ຫາກ
ພວກເຮົາ ມີການປະສານ
ສົມທົບກັບຫຼາຍໆວິທີ ທີ່
ມາ ໃນ ເທິງ
ນັ້ນ ຄຸນລັກສະນະທາງ
ການ
ເຊື້ອພະຍາດ
ຂອງພືດທີ່ ມາ
ຈະໝົດໄປເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະ
.
2). ຂັ້ນຕອນການຈັດການໃນສວ
ອື່ນໝົດເຮົາ
ເອົາໃຈ ຄັດເລືອກພື້ນທີສ
່ ວນ
ຕັ້ງສວນ
ເໝາະ
ສົມ ຄວນ
ໃນພື້ນທີດ
່ ິນ
,
ພື້ນທີ່ ເພາະຈະເປັນການ ເງື່ອນໄຂ ເກີດພະຍາດ
(wilt), ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ໂລກ ຮາກເໜົ່າໃນເບົ້າ,
ເປັນ
ສະຖານທີ່
, ຄວນຈະມີການ
ດັດແປງດິນ, ປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ
ລະບົບລະບາຍ ... ສວນ ຄວນ ໃນພື້ນທີ່ທສ
ີ່ ູງ,
ຮັບແສງ
ງ
, ຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ
ດິນຊາຍ, ດິນປົນຊາຍເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂສະ
ດວກໃນການລະບາຍ
ເຮົາຄວນເອົາໃຈ ໃນການຄວບຄຸມແສງ
ໃນລະດູ
ທີ່ມີອຸນຫະ
ພູມສູງ, ອີກ ຄວນຈະ
ໄກ ຈາກ ເພື່ອຫຼີກ ການຕິດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ພວກເຮົາຄວນ
ເອົາໃຈ ຕິດຕາມບົວລະບັດ, ອະນາໄມ
ຖາຍດິນ ເພື່ອຫຼີກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີເ່ ປັນຂົວ
ເຊືອ
້ ພະຍາດ
ເງື່ອນໄຂ ຈຸລິນຊີທມ
ີ່ ີປະໂຫຍດຂະຫຍາຍຕົວ.
ຄວນ ສວນ
ສະຖານທີເ່ ກົ່າ ຫຼື ສະຖານທີມ
່ ີການຂຸດຄົ້ນເພາະມີຄວາມ
ສູງ ການລະ ບາດຂອງພະຍາດ, ບັນດາຕົ້ນ ທີ່ຕາຍ
ພະຍາດໃບ
ໃນສວນ
ເຕົ້າໂຮມ
ຈູດຖີ້ມ ເພື່ອ
ກົກເຄົ້າການ ເຊື້ອ.
ຂັ້ນຕອນການຈັດການໃນ ປູກ: ການບົວລະບັດ, ຈັດການ ປູກຂະ
ແລະ
ທີມ
່ ີອາຍຸປານກາງ
ມີປະສິດທິຜົນສູງສົມຄວນໃນການ
ກັນເຊື້ອພະຍາດ
,ຕົ້ນ , ກິ່ງ
ທີ່
ແອ, ກິ່ງ ຕາຍ ແລະ ຕົ້ນ ທີ່ຄົດ
ມີການຈັດການ
ເພາະມີບາງເຊື້ອພະຍາດ,
ຕົວກາຝາກບາງຊະນິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ອາໃສ
ຕົ້ນ
ນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລຸກລາມໄປເຖິງ
ອື່ນຂອງຕົ້ນ ທີແ
່ ຂງແຮງ ໄປ.ໃນວຽກງານການ ຄອງສວນ ,
ກວດສອບທັນເວລາ
ແລະ
ໂຮມກົກເຄົ້າການ ເຊື້ອພະຍາດ
ເປັນບັນຫາ ເປັນໃນການສະກັດກັ້ນການຕິດ ພະຍາດ,
ພະຍາດທີເ່ ກີດ
ຫຼາຍ
ພະຍາດມາ ເຂດນອກເຂົ້າມາ,
ທີ່ພະຍາດຈະເກີດ
ຂະບວນ
ການສະສົມ
ທີ່
,
ພະຍາດຈະຕັ້ງຕົວ ແລະ ເກີດລະບາດ
ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວ
ຫຼາຍປີ, ພຽງ ກວດພົບທັນເວລາ ແລະ
ບັນດາວິທີການບົວລະບັດຮັກສາ ຫຼື ແບບແຜນການ
ກັນ
ສາມາດ
ພະຍາດໃນພື້ນທີ່
ທີ່ພວກມັນຈະລະບາດ.
2.4.2
ວິທີການຈັດການໂດຍຊີວະວິທະຍາ (Blological method)
ແລະ ຈັດການ
ກັບເຊື້ອພະຍາດ
,
ເອີ້ນ
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,
:
ຣາ (Colletortrichum sp)
ເຂົ້
ເຊື້ອຣາ
ເຫຼັກ (Cronartium ribicola)
2.4.3
ວິທີການຈັດການໂດຍສານເຄມີ
ການ ທາດເຄມີເພື່ອ
ກັນພະຍາດຕົ້ນ ເອີ້ນ :
ກັນໂດຍເຄມີສາດ ເປັນວິ
ທີ
ດຽວ
ພະຍາດ
ຍພືດ.ການ
ວິທນ
ີ ີ້
ວິທີສຸດ
ພວກເຮົາຈະພິຈາລະ
ນາ ມາ
ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເປັນວິທີທີ່
ໃນປະຈຸບັນຂະແໜງການວິທະຍາການທາງ
ສານ
ເຄມີ ມີການ
ເພິ່ນຜະລິດອອກມາຫຼາຍຊະນິດຢາ ເພື່ອຮັບ ໃນວຽກ
ງານ
ກັນຜະລິດຕະພັນທາງການ
,
ມີຫຼາຍປະເພດຢາທີ່ມີທັງປະສິດທິພາບໃນການ
ກັນ ແລະ ຜົນກະທົບ ລະບົບນິເວດ, ມີທັງລາຄາຖືກ ແລະ ແພງ, ກັບບັນຫານີ້ ຈະ
ສະເໜີບາງ
ປະເພດຢາ (ບົດຮຽນຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ), ຊຶງ່ ປະເພດຢາເຫຼົ່ານີຊ
້ ອກຫາ ແລະ ປຸງ
, ລາຄາປະ
ຫຍັດ ມີຜົນກະທົບ ສະພາບແວດ
.ປະເພດຢາ
ເຄີຍ :
ກ.
ເຊື້ອຣາອະນົງຄະທາດ
ຢາປະເພດ
ຫຼາຍ ແລະ ແຖມຍັງຫາ ໂດຍທົ່ວໄປມີ
ລາຄາທີເ່ ໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ຢາ ປະສົມ (Borderaux mixture) ເຊິ່ງເປັນຢາປະສົມ
ຟາດ
ທອງ ອົມ ກັບປູດິບ ແລະ ຢາ ປະສົມ
ກັບປູນ (Lime sulfur) ສອງຊະນິດນີ້
ກັນ
ແລະ
ປະສິດທິຜົນດີ ຖືກ
ຈັດຫາ
ຕາມ
ຕະຫຼາດ.ຢາ ປະສົມ
ປວກໂດຍ:
ຢາ ປະສົມ
ຟາດທອງ CuSO4 ກັບປູນດິບ CaO ແລະ ມີ ເປັນຕົວ
ປະຕິກິລິຍາ, ເຊິ່ງມີວິທີປະສົມດັ່ງ ນີ:້
ເຮົາເອົາ: CuSO4
1 ກິໂລ
CaO
1 ກິໂລ
H2O
100 ລິດ
ອື່ນເຮົາລະລາຍຊຸນຟາດທອງ ແລະ ກາກໂບນາດການຊີ (ປູນ)ກັບ
ສອງ
ຖັງ, ຖັງລະ 50 ລິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄປຖອກລວມກັນ ອີກຖັງໜຶ່ງ (ຮູບທີ 21), ໃນການຖອກປະສົມ
ນັ້ນ
ທັງຖອກທັງຄົນໄປ
ໝກັນ ເພື່ອ
ຢາລະລາຍເຂົ້າກັນດີ ເວລາໃດ ຢາປະກົດເປັນ
ຖື
ເລັດ.
CuSO4+H2O
CaO+H2O
50 ລິດ
50 ລິດ

CuSO4-5H2O+Ca (OH)2

ຂອງຕົ້ນ

ຮູບທີ 14: ການປຸງ
ຢາ ປະສົມ (ຊຸນຟາດທອງ ກັບ ປູນ)
ຢານີ້ມີຄຸນສົມບັດຄື: ມີຄວາມໜຽວ ແລະ ຕິດທົນ ກັບພື້ນຜິວໃບ ຫຼື ທຸກ
ອາດຈະ ມີປະສິດທິພາບເຖິງເດືອນ
. ສາມາດ
ກັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກ
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ຂາວ,
, ພະຍາດໃບລົ່ນ, ເໜົ່າ ຮາກ, ໂມກ, ແຊກ ໃບ, ມະເຮັງກາບເປືອກເກີດຈາກແບັກເຕີ
ເຣຍ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຊະນິດ.
ວິທກ
ີ ານປຸງ
ຢາ ປະສົມ ປວກໂດຍ:
1. ຄວນ ອຸປະກອນທີເ່ ປັນໂລຫະທຸກຊະນິດ.
2. ຄວນ
,
ເພາະມັນເປັນປະເພດ ແຂງ.
3.ປູນທີ່ ຄວນ ປູນດິບ,
ປູນຕາຍ ຕື່ມປູນອີກປະມານ 30% ຂອງ
.
4.ຄວນປະຕິບັດຕາມວິທປ
ີ ະສົມ ທີ່ເວົ້າມາທຸກ ຈຶ່ງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ.
5.ຫຼັງຈາກປະສົມ
ຈະ
ຄວນປະເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
6.ໃນການສີດ
ຄວນສີດເວລາຕອນ ບົດ, ຕອນແລງ,
ແດດຈະເປັນຜົນ
ກະທົບເຖິງໃບ ( ໃບ)
ຝົນຕົກ ຄວນຈະສີດ .
ເພື່ອຫຼກ
ີ້
ຜົນກະທົບກັບໃບຄວນຈະເອົາໃຈ
ຄວາມເຂັ້ມຂອງຢາ,
ເປັນຕົ້ນ
ຄວນຈະ ໃນລະ
0.5 – 1 %
ພວກເຮົາ
ຄວນຈະເອົາຄວາມເຂັ້ມສູງຂືນ
້ ຕາມ
ຂອງຄວາມເໝາະ
ປູນ
ຄວາມເໝາະ
ສົມ ຄວນ
ກັບຢາ ປະສົມ ທີ່ມມ
ີ າດ (S), ຄວນສີດ
ແລະ ຫຼັງການ ຢາ
ມາດ ເພາະຈະເຮັດ ປະສິດທິພາບຂອງຢານີໝ
້ ົດໄປ
ໃນການ ຄວນຈະເອົາໃຈ ຄຸນລັກສະນະຂອງຊະນິດ ແລະ ພູມີອາກາດເປັນ
ເນື່ອງ
ຟາດທອງ
ມີລາຄາແພງ ແລະ ຫາຍາກ, ພວກເຮົາອາດຈະເອົາຊຸນຟາດ
ສັງກະສີ
ແທນ
ມມີປະສິດທິພາບທີ່ ຄຽງກັນ.
ເຮົາ ສູດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີດັ່ງ ນີ:້
4CuSO4.5H2O+3Ca (OH)(Cu(OH)2)3.CuSO4+3CaSO4+20H2O
ຢາ ປະສົມ ມາດກັບປູນ:
ຢາ ປະສົມ
ມາດ (S) ກັບປູນດິບ (CaO) ໂດຍມີ ແລະ ອຸນ
ຫະພູມສູງເປັນຕົວ
ໃນການເຮັດປະຕິກິລິຍາ ເຊິ່ງມີວິທກ
ີ ານປຸງ
ດັ່ງ ນີ:້
ເຮົາເອົາ:
CaO
1 ກິໂລ
S
2 ກິໂລ
H2O
10 ລິດ
ອື່ນເຮົາລະລາຍປູນກັບ ,
ເອົາ ມາດມາປົນໃສເທືອ
່ ລະ
ແລະ
ຄົນໄປ
ກັນ
ກັບປະລິມານທີ່
ໄປຕົ້ນ ຟົດ, ເວລາຕົ້ມ ທັງຕົ້ມທັງ
ຄົນ ແລະ ພະຍາຍາມເຕີມ
ເທົ່າກັບປະລິມານ ທີ່ລະເຫີຍອາຍໄປໂດຍ
,
ເວລາຕົ້ມປະ
ມານ 40 ນາທີ, ເມື່ອ ຢາປະສົມອອກເປັນສີແດງ
ເຮົາປົດປະ
ເຢັນ
ໄປຕອງ
ແພ
ເອົາ ກັ່ນຂອງມັນ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈ : ໃນເວລາຕົ້ມຄວນຈະເອົາໃຈ ພິເສດກັບແປວໄຟ ແລະ
ຄວາມເຂັມ
້
ໂດຍປະມານ 22Be (ອົງສາ ບອມເບ)ເຊິ່ງແທກໂດຍບາຫຼອດວັດຄວາມເຂັ້ມບອມເບ.
ສູດປະຕິກິລິຍາຂອງຢາມີດັ່ງນີ:້
3Ca (OH)2 +12S2CaS5+CaS2O3+3H2O
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ຫາກ ມີບາຫຼອດ

ພວກເຮົາສາມາດຄິດ

ຄວາມເຂັ້ມ

ສູດດັ່ງ

ນີ:້
B=145ໃນນີ:້

B: ຄວາມເຂັ້ມເປັນອົງສາ ບອມເບ (°Be)
d: ມວນ
ເພາະຂອງຢາ ປະສົມ (g/ml)
ອື່ນໝົດພວກເຮົາຈະ
ຊອກຫາມວນສານ ເພາະ
d=1.18 g/ml
ແລະ ຄວາມເຂັ້ມ B=22°Beຈາກຄວາມເຂັ້ມ 22°Be, ພວກເຮົາຢາກ
ຄວາມເຂັ້ມລົງເຖິງ 0,5
°Beຄິດ ໂດຍ ສູດ:
145 ( − )
V=
(145 − )
ໃນນີ້ V: ປະລິມານ ທີ່ຈະ ເຕີມເຂົ້າ (ລິດ)
B: ຄວາມເຂັ້ມຂອງຢາທີ່ຕົ້ມ (° )
B1: ຄວາມເຂັ້ມຂອງຢາທີ່
(° )
:
B1=0.5 °Be ພວກເຮົາຄິດ ດັ່ງນີ:້
145 (22 − 0.5)
V=
= 50,69 ລິດ
0.5(145 − 22)
ສະນັ້ນ, ຢາ 1 ລິດຈະ
ເຕີມ
ປະມານ 51 ລິດ
ຂ.
ເຊື້ອຣາອົງຄະທາດ
1) ຢາປະສົມມາດ (S)
Zineb: ສູດລວມ C4H6SZn Zineb ເປັນຢາກັ່ນຕອງຊະນິດໜຶ່ງທີມ
່ ີສີຂາວ
ໂມກ, ຜະລິດຕະພັນ
ເປັນ ສີເຫຼືອງ ຈາງ. ສາມາດລະລາຍໃນ ປີລີດິນ (Pyridin),
ລະລາຍໃນ ຍາກ ລະດັບຄວາມແຮງຂອງຜິດຢາ
LD50 = 5,000 mg/Kg ເປັນ
ເຊື້ອຣາ,
ສາມາດ
ກັນ
ຕົ້ນຢອດ ແລະ ຕົ້ນ ເສດຖະກິດອື່ນໆປະລິມານປະສົມ
ແປງຢາ
ແລະ
0.5 - 0.8% ສາມາດ
ກັນພະຍາດ
ໃບ,
, ຂີ້
ເຫຼັກ, ໃບລົ່ນ,…
ປະລິມານ ຢາ 0.4 - 0.5% ເພື່ອ
ກັນບັນດາພະຍາດດອກເນົ່າ, ກິ່ງ
, ໃບຊອດ, ໃບຂອດ…
Amobam: ສູດລວມ C4H12N4S4
Amobam: ເປັນຢາກັ່ນຕອງຊະນິດໜຶ່ງທີມ
່ ີສີຂາວ, ຜະລິດຕະພັນ
ຢາມີສເີ ຫຼືອງຈາງ ມີກິ່ນມາດ, ລະລາຍໃນ
. ລະດັບຄວາມແຮງຂອງຜິດຢາ Amobam
LD50=450 mg/kg. ຢານີມ
້ ີຄວາມສາມາດ ເຊື້ອຣາສູງ, ຕິດ
ກັບພືດ ອອກຢາກ ມີ
.
ປະລິມານປະສົມ
ແປງຢາ
0.6-0.8%. ສາມາ
ກັນພະຍາດໃບລົ່ນຕົ້ນແປກ,
0.1% ເພື່ອ
ກັນພະຍາດ ຕົ້ນ
,
0.4-0.5% ເພື່ອຈັດການດິນ ຫຼັງຈາກ
ນສາມາດ
ກັນພະຍາດເນົ່າ
, ໝາກນາວ...ເພື່ອປັດສະຈາກການເປັນຜິດເຮົາສາມາດປະສົມ
ແຫຼວ 1000 ເທື່ອ ເພື່ອ
ກັນການດອກລົ່ນ, ໃບ
, ເໜົ່າ ຮາກ,
ຂາວ
ເຫຼັກ.
ຊະນິດ: Triclometasolfur
Folpet: ສູດລວມ C9H12O2NSCL3
ເປັນຢາກັ່ນຕອງ ມີສ,ີ ຜະລິດຕະພັນ
ຢາມີສແ
ີ ດງ, ສາມາດລະລາຍ
ໃນ ,
ບັນ ຫາໃນສະພາບແວດ
, ລະດັບຄວາມແຮງຂອງຜິດຢາ
LD50 = 1000
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mg/Kg. ຢາ ຜະລິດເປັນຢາ ອົມ 50% ສາມາດ
ກັນພະຍາດຕົ້ນ
ແລະ
ຫຼາຍຊະນິດ...
ຊະນິດ benzene:
Guintozene, PCNB: ສູດລວມ C6Cl5NO2 PCNB
ໂລຫະເປັນ
ຫຼື ເສັ້ນມີສີຂາວ, ຜະລິດຕະພັນ
ເປັນ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວໂມກ.
ລະລາຍໃນ ,
ລະລາຍ ໃນ CS2, Cloroform, benzene. ລະດັບ ການລະເຫີຍອາຍ
ຄວາມແຮງຂອງ
ຜິດຢາ
LD50 = 1650 - 1700 mg/kg ( ມີຜົນກະທົບກັບສັດ ).PCNB ຜະລິດເປັນຢາ
70%
ຈັດການກັບດິນແລະ ບັນດາພະຍາດເນົ່າ ຮາກ, ນອກນີເ້ ພິ່ນຍັງ ຈັດການກັບ
, ໂດຍ
ປະລິມານ
0.3-0.5%
ຂອງ
.
ເຮັດ
ກົກຕົ້ນ
ຕົ້ນ ອາຍຸປະມານ
10 ປີ,
5kg/ຕົ້ນສາມາດ
ກັນພະຍາດ
ຮາກ, ປະສິດທິ ພາບໃນການ
ມີ -NO2; -NH2ແລະ -SH ໃນຈຸລັງ
ແທນທາດມູນ CL ທີພ
່ າ ເກີດເປັນຜິດ
ເຊື້ອຣາພະຍາດ.
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ພາກທີ II

ບົດທີ 3
ຄວາມ ພື້ນຖານການ ນແປງດິນ

ອາກາດ

ຈຸດປະສົງ

1.
2.
3.

ເນື້ອໃນ
3.1
?

ສິ່ງ
: ຊັ້ນບັນຍາ

ກາດ.
ຄວ
ຂອງ
ເວລາທີ່ຍາວນານອາດເປັນຫຼາຍໆທົດສະວັດ ຫຼື ຫຼາຍສັດຕະວັດ.

.
:
ແປງຂອງອາກາດໃນໄລຍະຍາວ.

3.2
:
:

ດ ແລະ ມີຫຼາຍລະດັບຊັ້ນຂອງທາດອາຍໃນ
CO2 ການກະ
,
ນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ, ການ
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ໂລກນີ້ໃນທາ

ຜົນ

ງໝາຍເຖີ່ງລະດັບ
.
ໃນລະບົບອາ
ຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນເທົ່ານັ້ນ.

ຮູບທີ 15:
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ຮູບທີ16:

3.3

ບົດບ

7

ໜື່ງໂກດ
2 ເທື່ອ ຫຼື ປະມານ 200
70
)

(

ະນັ້ນ
12 - 17%

.
,
ການຄວບຄຸມຂອງເຝື້ອ,
ທັງ

,

.
, ສະນັ້ນ
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:
ອາກາດ,

1.6 ຕື້ອາໄ
.

ຮູບທີ17:

3.4

ແລະ ການມີ
ໄປ
,
,

.

, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆທີ່
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:

,

,
,

ເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນ,
,

.

ຮູບທີ18:
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ບົດທີ 4
ການ
ສານຜິດຈາກການຕັດ
ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງ
(REDD+)

ການ

ແລະ

ຈຸດປະສົງ
1.
2.
3.
4.

ແລະ
ນຂອງ (REDD)
(REDD)
(REDD)
+

ແລະ

(REDD ).

ເນື້ອໃນ
4.1

ຄວາມໝາຍແລະ

(REDD)

(ເຣດ)
າງກົນໄກການທົດແທນເປັນສິ່ງ

: ເຣດ (ໃນພາສາອັງກິດ)

ດ
ຈະມີ

:
ວະນາໆພັນ,
ອາກາດ.

- ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ວິທີການຂອງການຕອບແທນ
,

ລັບການສະໜອ

:
.

4.2
ເປັນການຊື້ຂ
ຫຼື

,

(ເຊັ່ນ:

(

)
)
,
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.ທາງເລືອກ ແລະ ການອອກແບບຕະຫຼາດ
,
2020

ບາງປະເທດ ຫຼື ບາງລັດຈະພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນຂອງຕົນເອງ (ເຊັ່ນ:
ເນຍ) ແລະ ຈະ
2020 (ເຊັ່ນພາຍໃນປີ 2015).

4.3

(REDD)
ເຖິ່ງລະ

ດັບສູນກາງ ແລະ ສາກົນ.

:
ການມີ

,

ກອງ

ໂຫຍດ

, ວຽກ

ແລະ ການເຮັດ

ໂຊມ,
.

ຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດທີ່ມີການສົນທະນາ - ປຶກສາຫາລືໃນເວທີສາກົນເລື້ອຍໆລວມມີ:ວິທີການໃດຈະວັດ
ແທກປະລິມາ
ເນີນວຽກງານເຣດການເຫັນດີ -

ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ

4.3
ການ

ຄວາມໝາຍຂອງ (REDD)

ທີ່ມີ
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,

: ການຫາອາຫນ, ວັດຖຸ
,
, ຫາກ
,

ສູນເສຍ ແລະ

ສິດຂອງພວກ
ການເລີ່ມແນວຄວາມຄິດເຣດ ແລະ ການພັດ

ສົນໃຈໄປໃນທົ່ວໂລກ,
,

4.4

(REDD+)

ແລະ
,
ຖືເຜົາ
ຍັງຜະລິດ (ມີເທນ) CH4

CO2
2 ເທົ່າເພາະ
(ເຊັ່ນ:

ເປັນຟືນ)
30% ທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນບັນຍາກາດໃນ 150
CO2
ຣັດເຊຍ ພຽງ 2 ປະເທດເປັນຕົວເກັບກັກກາກບອນເຖິງ 40%
ໂດຍກ

, ກາກບອນໄດອອກໄຊ (CO2)

,
,

:
1 ຕົ້ນທີ່
, ມີຜົນກະທົບໃນ

ຖືກຕັດໄປ,
,
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,
ຈັດການກັບສາເຫດຫຼັກນັ້ນຄື:
.

,
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ບົດທີ 5
ການຟື້ນຟູ ແລະ ການປັບຕົວຂອງສະພາບ
ສະພາບດິນ ອາກາດ

ການ

ແປງ

ຈຸດປະສົງ
1.
2.
ເສດຖະກິດສີຂຽວ
3.

ແລະ
.

ເນື້ອໃນ
5.1
ການ
, ການຈັດ
. ເພື່ອຮັບມືກັບການ
,
EBA
ນື່ງຂອງຍຸດທະສາດໃ
, ລະດັບຊາດ, ລະດັບຂົງເຂດ ແລະ ລະດັບໂລກ
EBA ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ
,
ກີນດີຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນ:

, ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງການວາງແຜນການຈັດ
ນສູນເສຍ ແລະ ການຊຶ້ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດ
EBA

ແລະ ການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ
ດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ເປົ້າໝາຍຂອງການປັບ

(UNEP)

, ລະ
ງ

ເຂດພູເຂົາ,
ເປົ້າໝາຍຄື:

,
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ແລະ ແຜນພັດທະນາລະດັບຊາດ.

5.2

ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ

ກາຍຍະພາບເມືອງ
(Natural and Environmental Infrastructure)
Environmental Infrastructure)
(Human Environmental)

ແລະ ສະ
(Built

ນະໂຍບ
ນີ:້
5.2.1

.
5.2.2
(Green Infrastructure) ເປັນນະໂຍບາຍ

ລວມທັງລະບົບການສັນຈອນທີ່ສົ່ງເສີ່ມສຸ
ຂະພາບຕະຫຼອດການສະໜັບສະໜຸນການຂົນສົ່ງມວນຊົນ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນທີ່ຮອບສະຖານີຂົນສົ່ງ
.
5.2.3
ທິລະພາບ (Aesthetics Area)
(Eco - City) ຕາມນະໂຍບາຍການ
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5.2.4
ສູນກາງ ຫຼື

(City Center & Neighbor
(The Great Place) ເປັນຈຸດໝາຍ

hood Center)

ແລະ ສະຖາບັນທາງສາດສະໜາໃນພື້ນທີ່ເມືອງເກົ່າເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ຖະໜົນໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ພື້ນທີ່ປະຫວັດສາດ

,
5.2.5

ການພັດທະນາພື້ນທີ່ສາທາລະນະ
ມີພື້ນທີ່ສາທາລະນະ (Public

Space)

ການ

ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີພື້
, ການກິລາ ແລະ ການ
.
5.2.6

ເວນໃຈກາງ ແລະ ຂອບເຂດ,

, ທາງລົດຖີບ ແລະ ລະບົບຂົນສົ່ງມວນ

ຈະເປັນເຄື່ອງບົງຊີ້
ອາໄສໃນຊຸມຊົນ,

ລະ ມີຊີວິດຊີວາການພັດທະນາທີ່ດິນໃນ
.

5.2.7

ພາວະ

:
ແລະ

(Mass of green space)
ຮັກສາຄວາມສົມມະດຸ

ມົນລະ
ໜາດ
ຂະໜາດພື້ນ
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5.2.8
, ຊົນເຜົາ ເຊື້ອຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດ

,
, ໂຮງຮຽນ, ວັດ,

, ທາງລົດຖີບ, ມີຄວາມສົມບູນ ສາມາດເຊື່ອມ
, ຕະຫຼາດ ແລະ ພື້ນທີ່ສາທາລະ

:
ກ
ບແບບ ແລະ ລາຄານັ້ນ ຈັດເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ດີ
ຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນກາ
ໜາດແຫຼ່ງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຂອງສາທາລະນະປະໂພກ,
ນພື້ນທີ່ນັ້ນໆ
ຂ

ຊື່ງສາມາດ
ຄ
ນັກຮຽນ (Safe route to school)
(Green way) ເຊັ່ນ:
.
ງ

,

1

:
ການພັດທະນາພື້ນທີ່ຮອບສະຖານີຂົນສົ່ງມວນຊົນ:
ແລະ ກິດ

ທາງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
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(Transit Oriented Development – TOD)
ວາ,

:
ທີ່ມີຊີວິດຊີ

,

ສະຖານີຂົນສົ່ງມວນຊົນ
.
2

ທາງເລືອກການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ:
ລະບົບການສັນຈອນພາຍໃນເຂດເມືອງ

(Getting around)

ວນຈັດຫາຮູບແບບການ
ສົ່ງມວນຊົນ

,
ສະ

ດັ່ງນັ້ນການທີ່ຈະພັດ

ຜົນຕອບແທນການທົດແທນການສູນເສຍໃນຮູບຂອງຕົວເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໄລຍະ
ກ ປັນຫາ
:
ແ

5.3
5.3.1

?
:

ເພື່ອ

ນັ້ນໆ.
5.3.2
:

ຂົ້າໄປແທນ
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ດັ່ງນັ້ນ

ຊັ້ນ ແລະ ມີສະມັດຕະພາບສູງ.
5.3.3
ຈະ
ເລັ່ງການຟື້

ບວນການລວມຄວາ
,
ຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພ
ຫຼື

:
ກຍາກ

: ຜະລິດຕະ
ຂະ
ລວມໄປເຖີງໃນອະນາຄົດຫາກມີ

ຫຼື

.

5.4
5.4.1

ງຂອງວັດຕະຈັກ
, ອົກຊີແຊນ,

ບູນ

.

5.4.2
ເມື່ອຝົນຕົກ
ອຍລົງ
.

5.4.3

າຍຄຶ

49

ວິດນາໆພັນ.
5.4.4

າດ
3 ຫາ 10 ເທົ່າ,
ທີ່ມີ່
າມະຊາດ,
ຊຶມລົງມາລວມກັນຕ
.

5.4.5
,
.

5.4.6
ກັນ,
: ເມັດ,ໃບ, ດອກ,

.

5.4.7

.

5.4.7

ເປັນສະຖານທີ່
ຄວາມຂຽວງາມ ຮົ່ມເຢັນ ຄວາມຊຸມຊື່ນຄວາມ
.

5.4.8

ໄດອອກໄຊ ແລະ

ອອກຊີເຈນໃນອາກາດຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ ພຶດໃນຕະກຸນສູງສາມາດດູດກິນກາສຄາບອນໄດ
ເວ

ຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດໃນຕົວເມຶອງ ທີມີການພັ
ໂດຍທາງ

ຄາບອນ
ນຸດ
າ

ເຮົາ
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