
 

 

 

Dagdag na paraan sa pagsugpo ng kuhol 

1 Marami pang paraan upang mabawasan ang paninira ng mga kuhol. Sa pangkalahatan, 

2 dapat nating gamitin ang pinagsama-samang pamamaraan na angkop sa ating kalagayan. 

3 Unang dapat malaman, mas kakaunti ang nasisira ng kuhol kung ipinupunla muna ang 

4 palay at saka inililipat sa bukid kapag medyo malalaki na..kung hindi na kayang kagatin ng  

5 kuhol. 

6 May kahirapan sa sabog tanim. Ito ay dahil sa ang mga maliliit na tanim ay maaring 

7 kainin kahit ng mga maliliit pa lamang na kuhol. 

8 Maaring gumamit naman ng tamang pamamahala ng patubig sa palayan. Dapat iwasang 

9 patubigan ang palayan kung maliliit pa ang mga tanim. Kasi, alam po naman ninyo na ang kuhol 

10 ay hindi lumalabas kung walang tubig. Nananatili sila sa ilalim ng lupa. 

11 Kaugnay sa pamamahala sa patubig, makatutulong kung ang bukid ay patag na patag. Sa 

12 ganito ay walang lugar na titigilan ng tubig na kung saan maninirahan ang mga kuhol. Ang isang 

13 pamamaraan ay ang paglalagay ng mga maliliit na kanal o canalets. Sa mga maliliit na kanal 

14 maglalagi ang mga kuhol. Sa gayon, madali silang pulutin. 

15 Isa pang bagay na maaring makatulong ang pagbubungkal ng bukid kung tuyo ang lupa. 

16 Kapag inararo ang bukid kung tuyo ang lupa, ang mga kuhol ay nalalantad sa araw at 

17 namamatay. Kapag sila ay nalantad, nariyan din ang mga daga, lalo na sa panahong walang 

18 palay na makain, ay kumakain ng kuhol. 

19 Sa ibang mga lugar sa Nueva Ecija, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng sibuyas 

20 matapos anihin ang palay. Nakatutulong ito dahil sa ang sibuyas ay hindi nangangailangan ng 

21 patubig…hindi natutulungan ang mga kuhol. Pinaniniwalaan din na ang sibuyas na masansang 

22 ang amoy ay nakapagtataboy sa mga kuhol. 

23 Ilan po yan sa praan upang masugpo ang kuhol na hindi gumagamit ng kemikal. Tandaan 

24 ang kemikal na ginagamit sa palayan ay nakararating sa mga tubig na pinagkukunan natin ng 



25 isda. Ang kemikal sa bukid inilagay, bumabalik sa ating hapag-kainan. 

26 Para sa inyong mg katanungan, magtext lamang po sa PhilRice Text Center sa numerong 

27 0920-911-1398. # 
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