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Ano ang Integrated Pest Management (IPM)?

 Ang IPM o pinagsama-samang paraan ng pamamahala 
ng peste ay ang paggamit ng likas na mga pamamaraan na 
katulad ng bayolohikal (hal. paggamit ng mga kaibigang 
organismo) at kultural (hal. paggamit ng matibay na 
barayti) sa pagsugpo o pagpapababa ng populasyon ng mga 
peste sa antas na hindi makapamiminsala. Ipinalalaganap 
nito ang tama at angkop na paggamit ng pestisidyo 
kung ang lahat ng paraan sa pagkontrol ng mga peste ay 
nasubukan na.

Maaari bang gamitin ang IPM sa lahat ng peste ng palay?

 Oo. Ang IPM ay maaaring gamitin sa lahat ng peste 
lalo na kung maayos ang plano at pagpapatupad nito.
 

Kailan maituturing na peste ang mga organismo?
 
 Ang isang organismo ay maituturing na peste kapag 
makadudulot ng malaking pagbaba sa ani. Ang mga peste 
ay umaatake at naninira ng pananim. 

Ano ang mga pangunahing peste ng palay?

 Mga insekto ang pangunahing peste ng palay na gaya 
ng black bugs, rice bugs (atangya), brown planthoppers 
(kayumangging hanip), berdeng ngusong kabayo, at stem 
borers; ang mga bayrus na sanhi ng tungro, sheath blight, 
blast, bacterial blight, mga damo, kuhol at mga daga.
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Ano ang mga likas na kaaway ng mga peste?

 Ang mga likas na 
kaaway ng peste ay 
tinatawag ding mga 
kapaki-pakinabang na 
organismo o mga kaibigan 
ng palay. Tumutulong sila 
sa pagkontrol ng peste 
dahil inaatake nila ang mga 
ito. Likas silang naninirahan sa lugar na pinagtatamnan 
ng palay o maaari ring sila ay dalhin dito. Ang mga likas 
na kaaway ng peste ay mga maninira gaya ng pagong-
pagungan, tutubing karayom, tutubi, gagamba at parasito 
gaya ng putakti, at iba pang mga patoheno (pathogens).

Paanong makatutulong sa pangangasiwa ng peste 
ang likas na mga kaaway ng peste?

 Ang mga likas na kaaway ng peste ay kumakain ng 
mga peste kaya nakatutulong sila sa pagpapababa ng 
populasyon ng mga peste. Subali’t sa mga malala at 
malawakang kaso (outbreak), hindi puwedeng umaasa 
lamang sa mga likas na kaaway ng peste. 

May pagkakaiba ba ang IPM noon at ngayon?
 
 Oo. Ang IPM noon ay tumutugon sa mga pesteng 
insekto. Kahit anong insektong nanginginain ng palay 
ay itinuturing na peste anuman ang epekto niya sa ani. 
Ang nagagawa ng mga likas na kaaway ng peste ay hindi 
nabibigyang-pansin sa pagdebelop at implementasyon 
ng IPM. Ang paggawa ng desisyon na nakabatay sa 
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pag-aanalisa sa sistemang agronomiya-ekolohiya ang 
binibigyang-pansin ng IPM ngayon.  Tumutugon ito sa mga 
konseptong tulad ng:

1. Ang isang organismo ay hindi maituturing na peste 
kung ang nagawang sira ay hindi pa umaabot sa yugto ng 
hangganan ng pinsala. Ang pinsalang gawa ng karamihan sa 
mga nanginginain ng dahon ay walang masyadong epekto 
sa pagbaba ng ani, kaya, hindi sila maituturing na peste.

2. Ang ekosistema (ecosystem) ay ang yunit ng 
pamamahala. Ang buong sistemang ekolohiya ay dapat 
isaalang-alang at hindi lamang ang pitak ng lupa. Ang mga 
lugar na nakapalibot sa palayan ay bahagi ng sistemang 
ekolohiya na dapat isaalang-alang. Ang magsasaka, ang 
kanyang pamilya, ang  kanyang mga alagang hayop, at iba 
pa, ay bahagi ng sistemang ekolohiya ng palay.

3. Ang paggamit ng likas na pamuksa ay dapat lubusin 
bago magsagawa ng ibang hakbang gaya ng paggamit 
ng artipisyal na pagkontrol. Ang natural na pagkontrol 
(maliban sa mga walang buhay na salik) ay kinabibilangan 
ng mga maninira, parasito, at mga patoheno na likas 
na naninirahan sa bukid. Sila ay kailangang maparami 
at maprotektahan sa pamamagitan ng maayos na 
kinagawiang kultural na pampigil at sa pagbawas sa 
paggamit ng pestisidyo.

May pagkakaiba ba ang ani sa pagitan ng mga 
magsasakang gumagamit ng IPM at sa mga 
magsasakang hindi gumagamit nito?

 Mayroong malaking pagkakaiba sa ani ng mga 
magsasakang gumagamit at sa hindi gumagamit nito. 
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Ang magsasakang gumagamit ng IPM ay mas malaki 
ang pakinabang dahil mas kakaunti ang ginagamit na 
kemikal sa pagkontrol ng peste, na ang ibig sabihin ay 
madaragdagan ang kanyang kita at nagiging ligtas ang 
kanyang kalusugan at  ang kapaligiran sa anumang pinsala.

Anong mga kagawian ang naging matagumpay sa 
pagpaparami ng populasyon ng mga likas na kaaway 
ng peste?

• Pagkontrol sa alikabok - Mayroong mga pag-aaral na 
nagpapakita na ang alikabok ay nakapipigil sa pagsalanta 
ng mga peste. Para makontrol ang alikabok, mag-iwan 
ng halamang takip sa lupa at mga halamang pampigil sa 
hangin. 

• Pagpapakilala sa tirahang halaman/organismo - Kapag 
ang tirahang halaman/organismo/likas na kaaway ng 
peste ay kakaunti, ipakilala ang mga ito sa lugar o kaya ay 
pabayaan lamang sila upang dumami ang populasyon ng 
mga likas na kaaway ng peste.

• Alternatibo sa tirahang halaman/organismo - Ang 
mga palaka, gagamba, at salagubang ay itinuturing na 
alternatibo sa mga likas na kaaway ng peste.

• Salitang pagtatanim (intercropping) at sunurang 
pagtatanim (sequential cropping) - Ang mga ito ay 
nagbibigay ng ibang mapagkukunan ng likas na kaaway ng 
peste, lalo na sa mga kasong may malawakan at laganap 
na peste.
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Maaari bang gumamit ng pamatay-insekto kasabay 
ng paggamit ng IPM?

 Oo, lalo na kung may malawakan at laganap ang 
problema sa peste. Nguni’t maglagay lamang ng pestisidyo 
kung kinakailangan at kung may mapakikinabang pa.

Bakit hindi iminumungkahi ang paggamit ng 
pamatay-insekto?

 Sa walang patumanggang paggamit, ang mga 
kemikal ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan 
at kapaligiran. Ang pamatay-insekto ay magastos at 
pinapatay nito ang mga likas na kaaway ng peste na 
tumutulong sa pagkontrol ng mga pesteng insekto. Ang 
mga pamatay-insekto kung minsan ay nagdudulot ng 
muling paglitaw ng peste. Ang muling paglitaw ng peste ay 
ang kagyat na pagdami ng populasyon ng peste kasunod ng 
walang patumanggang paggamit ng pamatay-insekto.

Ano ang masamang epekto ng pamatay-insekto sa 
mga likas na kaaway ng peste?

 Ang isang ordinaryong sakahan ay may 800 na klase ng 
likas na kaaway, mas marami pa kaysa sa pesteng insekto. 
Ang likas na kaaway ng peste ay nakatutulong sa pagpuksa 
ng 95% ng pesteng insekto kahit hindi gumagamit ng 
pamatay-insekto. Kapag gumamit ng pamatay-insekto, ang 
pesteng insekto at likas na kaaway sa palayan ay parehong 
namamatay dahil ang kemikal na dulot nito ay hindi 
kumikilala ng peste o likas na kaaway. Ang pesteng insekto 
ay mas mabilis makapag-recover kaysa sa likas na kaaway. 
Dahil dito, ang likas na kaaway ng peste ay nahihigitan sa 
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dami ng pesteng insekto na nagiging dahilan ng kanilang 
muling paglitaw at pagdami.

Bakit hindi inire-rekomenda ang paggamit ng 
pamatay-insekto sa palay na nasa maagang yugto pa 
lamang ng paglaki?

 Sa mga unang yugto ng paglaki ng palay, ang 
karaniwang namiminsala ay mga langaw-bukid, 
caseworms, mambibilot at harabas.  Maraming magsasaka 
ang naniniwalang ang mga pesteng ito ang dahilan kung 
bakit bumababa ang kanilang ani. Walang katotohanan ito 
sapagka’t ang mga pananim na palay ay may kakayahang 
makabawi mula sa mga pinsalang natamo sa panahon ng 
yugto ng paglago ng palay.  Kaya, hindi kinakailangang 
gumamit ng mga pamatay-insekto habang nasa unang 
yugto ng paglaki ang palay.

Anong mga pesteng insekto ang umaatake sa bawat 
yugto ng paglaki ng palay? 

Mga Bahagi ng Paglaki ng 
Palay                          

Pesteng insekto

Pag-usbong/pagsusuwi                      Langaw-bukid, mambibilot, mani-
niklop ng dahon,harabas, berdeng 
ngusong kabayo, kayumangging hanip,                                                        
berdeng uod na may sungot, aksip, at 
puting hanip.

Pamumunga Maniniklop ng dahon, aksip, kayumang-
ging hanip, at uod na may sungot na be
rde                                                  

Pagpapahinog ng bunga Rice bugs na umaatake kung ang butil 
ay malagatas na.
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Ang pinsala ba ng langaw-bukid ay nakapagpababa 
ng ani?

 Hindi. Umaatake lamang ang langaw-bukid sa unang 
yugto ng paglaki ng palay at sa pangkalahatan ay nak-
ababawi ang palay mula sa pinsala, kaya naiiwasan ang 
pagbaba ng ani.

Ang pag-atake ba ng mambibilot sa yugto ng pamu-
mulaklak ng palay ay makapagpapababa ng ani?

 Hindi, maliban kung malubha ang pananalasa ng mam-
bibilot. Sa panahon ng pamumulaklak, ang pagdebelop ng 
uod ng mambibilot ay mababa. Mahina rin silang mangi-
nain sa yugtong ito. Kaya, walang malaking kaibhan sa ani 
sa pagitan ng napinsalang pananim at hindi napinsalang 
pananim sa panahon ng pamumulaklak.

Bakit nagkakaroon ng panaka-nakang pagdagsa ng 
brown planthopper (BPH)?

 Sa ilalim ng normal na kondisyon, ang populasyon ng 
hanip ay napananatili ng mga likas na kaaway nito sa 
antas na hindi makapamiminsala. Ang biglang pagdami ng 
hanip ay nangyayari lamang kung mawawala na ang mga 
kaibigang insekto. Ang mga kalamidad na tulad ng tag-tuy-
ot at pagbaha ay hindi paborable para sa pagdami ng mga 
likas na kaaway ng peste. Sa isang banda, ang mga hanip 
naman ay may kakayahang umangkop at manatiling buhay 
sa mga panahon ng kalamidad. Ito ang dahilan ng kanilang 
biglang pagdami. Pinalalala pa ito ng walang habas na 
paggamit ng pamatay-insekto na siyang pumapatay sa mga 
likas na kaaway ng peste. 
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Kailangan bang mag-isprey ng pamatay-insekto sa 
dilaw na aksip para mapigil ang pag-atake nila?

 Hindi, maliban kung masyadong mataas ang 
populasyon ng mga paru-parung gabi sa dahon. Ang 
aksip ay sadyang mahirap makontrol ng mga pamatay-
insekto dahil ang kanilang mga bata pang uod (larvae) at 
mga uod sa tulog pang anyo (pupae) ay matatagpuan sa 
loob ng tangkay ng palay. Ang pamatay-insekto ay hindi 
makapapasok sa mga tangkay nito, kaya mas mainam na 
pang-kontrol ang mga likas na kaaway ng peste.

Makababawi pa ba ang palay sa pagkasira ng patay 
na talbos o suwi (deadhearts) at pagkakaroon ng 
uban (whiteheads)?

 Oo. Sa unang tingin, ang mga patay na suwi ng palay 
ay seryosong problema, subalit ang mga makabagong 
barayti ay mabilis lumago at dumami ang mga suwi. Ang 
mga matitibay at malulusog na pananim ay makababawi sa 
mga natamong sira ng dahon sa panahon ng pagsusuwi.

Kung nakapag–isprey ba ng pamatay-insekto ang 
isang magsasaka, lilipat nga ba sa kalapit na bukirin 
ang mga pesteng insekto?

 Hindi.  Base sa mga eksperimentong naisagawa ng 
PhilRice, hindi limilipat ang mga pesteng insekto mula 
sa mga bukiring nawisikan papunta sa mga bukiring hindi 
na-ispreyan ng pamatay-insekto. Makilos ang mga insekto 
ngunit hindi kagyat na nakalilipat sa ibang lugar. Maliit 
lamang ang pagkakataon na sila’y lumipat sa kabilang 
bukirin.
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Gaano kaimportante ang matibay na barayti ng 
palay sa mga programa ng IPM?

 Ang mga barayti ng palay na matitibay sa sakit 
ay mainam gamitin sa pagpapababa ng problema sa 
mga peste. Ang paggamit ng matitibay na barayti ng 
binhi ay isang murang teknolohiya para sa IPM. Ito ang 
pinakamadaling ipakilala, pinakaligtas para sa kapaligiran, 
at kasundo ng mga likas na kaaway ng peste. Ang mga 
matitibay na barayti ng binhi na ito ay nagsisilbing tirahan 
ng mga likas na kaaway ng peste na siyang  lalaban sa mga 
pesteng insekto. Gayunman, may kahirapang magdebelop 
ng mga ganitong barayti ng palay.

Ano ang bakanae?

 Ang  sakit na Bakanae ay sanhi ng amag na Gibberella 
fujikoroi. Ito ay kilala sa tawag na ‘palay lalake’. 
Ang sakit na ito ng binhi ay hindi naman gasinong  
nagpapababa ng ani. Ito ay pangkaraniwan sa mga 
binhing mataas umani katulad ng PSB RC82 at IR42, na 
pinaniniwalaang may mataas na antas ng Gibberelin, isang 
hormone na sanhi ng biglang pagtaas ng laki ng palay. 
Ang karaniwang sintomas ay ang abnormal na paghaba ng 
halamang palay.

Paanong ang IR64 ay naging madaling kapitan o 
pinsalain ng tungro?

 Nang ilabas ang IR64 noong 1985, mayron itong 
resistensya laban sa green leaf hopper (GLH) o berdeng 
ngusong kabayo, ang tagapagdala ng bayrus ng tungro. Ang 
resistensyang ito ang nagpoprotekta sa halaman laban sa 
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mga impeksiyong dulot ng tungro dahil hindi nanginginain 
ng IR64 ang mga GLH. Nguni’t naging popular ang IR64 at 
halos lahat ng mga bukirin ay tinamnan ng barayting ito sa 
loob ng mahabang panahon.  Nagbunga ito sa pagkakaroon 
ng GLH ng kakayahang maka-angkop sa barayting ito, na 
nagdulot naman ng pagkawala ng resistensiya ng IR64 sa 
tungro.

Paano mapangangasiwaan ang sakit na tungro?

Ang tungro ay sanhi ng dalawang magkaibang bayrus.  
Tanging ang GLH lamang ang nakapagdadala ng bayrus 
sa mga halamang palay. Ang mga insektong ito ang 
pangunahing  kumakain sa palay.

Tandaan  ang mga sumusunod: 
1. Magtanim ng matibay na barayti ng palay tulad ng 
Matatag lines. Ito ang pinakamurang paraan upang 
maiwasan ang tungro.

2. Alisin ang mga pinaggapasan pagkatapos umani 
sa pamamagitan ng pag-aararo at pagsusuyod upang 
mapababa ang bilang ng mga GLH at mga halamang 
tirahan nito.

3. Ugaliin ang sabayang pagtatanim (sa loob ng isang 
buwang panahon ng pagtatanim) upang maiwasan ang 
pagdami ng GLH.

4. Gawing regular ang inspeksyon sa bukirin upang 
malaman nang maaga kung may sakit ang tanim na palay. 
Alisin ang halamang kakikitaan ng mga sintomas tulad 
ng paninilaw ng dahon at pagkabansot ng halaman at 
siyasatin kung may mga GLH. Huwag munang mag-sprey 
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kung walang halamang maysakit. Ang panahong kritikal sa 
pagdebelop at pagkalat ng tungro ay sa loob ng 6 na linggo 
pagkatapos ng lipat-tanim.

5. Pagkatapos umani, panatilihing walang tanim ang 
bukid sa loob ng kahit isang buwan upang maalis ang mga 
halamang tirahan ng mga bayrus at mga tagapagdala ng 
sakit.

Ang sobrang pataba ba ay nagdudulot ng sakit?

 Sa isang banda, oo. (Ito’y maaaring mangyayari kung 
dalawang buwang tuluy-tuloy na sobrang nagpapataba). 
Ang sobrang pataba ay nakapanghihikayat ng mga sakit 
sanhi ng amag at baktirya tulad ng bacterial leaf blight, 
bacterial leaf streak, sheath blight, sheath rot, at blast.

Ano ang epekto ng damo sa palay?

 Ang damo ay kaagaw ng palay sa sikat ng araw, lugar, 
at nutrisyon. Ang pagdami ng damo ay nakapag-papababa 
ng ani ng 44 hangggang 96 porsyento depende sa pag-
aalaga sa palay. Nagpapataas ito ng gastos sa produksyon, 
partikular sa gastos sa pagpapabunot ng damo at pagbili 
ng pamatay-damo. Ang damo ay nakapagpapababawas din 
ng kalidad ng butil at nagsisilbing alternatibong halamang-
tirahan ng mga pesteng insekto at mga sakit.

Paano masusugpo ang mga damo?

1. Ang pinakamainam at pinakamurang pamamaraan 
sa pagsugpo ng mga damo ay ang pinagsama-samang 
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paggamit ng mga kultural na pamamahala katulad ng 
maayos na paghahanda ng lupa, paggamit ng binhing 
walang buto ng damo, salitang-tanim, mahusay na 
pamamahala ng tubig at pag-aalip-ip (mulching).

2. Ang mga itik ay 
maaari ring gamitin 
sa pagsugpo ng 
damo sa pinitak 
na ginamitan 
ng hanayang 
pagtatanim. Sa ika-
25 araw matapos 
magtanim, kung 
umabot na sa 20 
cm ang taas ng 
pananim, maaari 
nang pakawalan 
ang mga itik sa 
taniman. Ang madalas na pagtuka at pagtapak ng mga itik 
sa lupa ay nagpapalambot sa lupa hanggang magputik, 
na siyang pumipigil sa pagtubo ng mga damo. Maging ang 
mga damong tumutubo sa pagitan ng mga hanay ng palay 
ay malulubog sa putik.  Kinakain rin ng mga itik ang mga 
damong may malalapad na dahod.  Nababawasan din ang 
populasyon ng mga peste dahil kinakain din nila ang mga 
insekto (hal: gamu-gamo o aksip, ararawan, tipaklong at 
iba pa) at mga kuhol sa ibabang bahagi ng halaman.

3. Isang bagong pamamaraan na tinatawag na stale 
seedbed technique ang napatunayang epektibo sa 
pagbawas ng tumutubong damo at lamang-ugat sa lupa. 
Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-aararo at 
paulit-ulit na mekanikal na pagsuyod sa panahong walang 
tanim na palay ang bukirin o kaya naman ay minsanang 
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pagsuyod na susundan ng paglalagay ng glyphosphate 
(isang kemikal na pamatay-damo) na isinasagawa ng may 2 
hanggang 3 linggong pagitan sa bawat paglalagay.

4. Kung lubhang marami ang damo, maaaring gumamit ng 
pamatay-damo na angkop para sa palay na nasa bukiring 
tuyo, bukiring basa at bukiring may lipat-tanim.

Ang paggamit ba ng isang klase ng pamatay-damo sa 
matagal na panahon ang  dahilan ng pagkakaroon ng 
damo ng resistensiya sa pamatay-damo?

 Oo. Ang paggamit ng parehas na uri ng pamatay-
damo sa mahabang panahon ay nagiging sanhi upang 
magkaroon ng resistensiya ang damo sa pamatay-damo. 
Importanteng alisin ang mga damong lumitaw pagkatapos 
maglagay ng pamatay-damo.  Makapipigil ito sa pagdami 
ng mga damong maaaring maging maresistensiya sa 
pamatay-damo. Ang pagpapalit ng uri ng pamatay-damo 
na gagamitin ay makababawas sa ganitong posibilidad.

Paano masusugpo ang golden kuhol?

Ang malawakang pagsira ng mga itlog at pagpatay ng anak 
at may-sapat na gulang na golden kuhol o golden apple 
snail (GAS) ang siyang pinakamabisang paraan sa pagsugpo 
ng GAS. Naririto ang mga iminumungkahing paraan sa 
pagpapabilis ng pagkolekta at pagwasak ng mga kuhol:

1. Sa huling pagsuyod ng lupa, gumawa ng maliliit na 
kanal (25 cm luwang at 5 cm lalim) sa mga gilid ng 
pinitak. Maglagay ng 10 hanggang 15 metrong pagitan sa 
bawat maliit na kanal. Sa pagpapatuyo ng lupang taniman, 
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maiipon ang mga pesteng kuhol sa mga maliliit na kanal, 
mas madali na ang pagkolekta at pagwasak ng mga kuhol 
(nabawasan din ang paggamit ng mga pamatay-kuhol).

2. Maglagay ng panala na gawa sa alambre o kawayan sa 
mga pasukan at labasan ng tubig upang maiwasan ang 
pagpasok ng mga kuhol at mapadali rin ang pagkolekta sa 
mga ito.

3. Magpastol rin ng mga itik sa panahong inihahanda ang 
lupa hanggang sa huling pagsusuyod at makatapos ng pag-
ani dahil kinakain ng mga itik ang mga kuhol.

4. Maglagay ng mga bagay na nakaaakit sa mga kuhol 
katulad ng lumang diyaryo at mga katutubong halaman 
(hal: dahon ng gabi, saging, papaya at bulaklak ng 
trumpeta) sa gilid ng mga pinitak upang madali silang 
ipunin at kolektahin.

5. Lagyan ng mga tulos na kawayan ang mga lugar sa 
pinitak na babad sa tubig o lugar na malapit sa mga kanal 
na magiging pangitlugan ng mga kuhol. Sa pamamagitan 
nito, magiging mas madali ang pagkolekta at pagdurog sa 
mga itlog nito.

6. Kung ang kuhol ay malaking problema, maglipat-tanim 
ng mga binhing paaga na may 20 hanggang 25 araw na 
gulang. Sa mga palayan nasa kabundukan ng Cordillera, 
gumamit ng mga binhing pahuli na inililipat-tanim kapag 
30 hanggang 35 araw na ang gulang ng punla.

7. Patuyuan paminsan-minsan ang palayan upang 
malimitahan ang paggalaw at panginginain ng mga kuhol 
sa panahon ng paglilipat-tanim.



Q&A on Integrated Pest Management (Filipino version)

15

Paano masusugpo ang mga daga?

Ang matagumpay na pamamahala ng daga ay kinapa-
palooban ng aktibong pakikilahok ng buong pamayanan, 
lalung-lalo na sa panahong nasa mga unang araw pa lang 
ng paglago ang palay.

Mababawasan ang mga daga kung mababawasan ang 
kanilang pagkain at tirahan. Ang pagtutulungan ng buong 
pamayanan ang mabisang paraan sa pagkontrol ng daga.

Mga iminungkahing paraan sa pagkontrol ng daga:

1. Pisikal o mekanikal na paraan gaya ng blanket system o 
drive. Panghuhuli ng daga sa gabi o night hunting, pagwa-
sak sa mga lungga at paggamit ng flame thrower sa mga 
lungga. 

2. Ang paggamit 
ng trap barrier 
system ay isang 
napaka-epekti-
bong paraan. Sa 
bawa’t 10 ektary-
ang palayang 
magkakalapit, 
maglaan ng lugar 
na may sukat na 
10 x 15 metrong 
mapagtatam-
nan ng palay 
na magsisilbing 
pain. Tamnan ito ng binhing mabango isang buwan bago 
ang pangkaraniwang taniman. Bakuran ang buong lugar ng 
plastik na may taas na 0.5 metro at may mahabang tulos 
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na kawayan na may taas na 1 metro bilang pansuporta sa 
plastik. Siguraduhing nasa loob ng plastik na bakod ang 
mga tulos na kawayan. Ilagay ang mga bubo na gawa sa 
screenwire o lata ng mantika sa loob ng ginawang plas-
tik na bakod.  Butasan ng pabilog ang tapat ng bubo na 
saktong papasukan ng daga. Araw-araw na isagawa ang 
pagbisita ng bubo at tanggalin ang nahuling daga.

3.Paggamit ng mga pamamaraang kultural katulad ng 
sabayang pagtatanim, kalinisan ng bukirin, pag-aararo ng 
lupa matapos mag-ani, pagtatakip ng putik sa mga lungga 
ng daga, pagpapalalim ng tubig sa palayan,at ang pagba-
was ng lapad at taas ng pilapil (gawin ito sa sukat lamang 
na 6 pulgada x 8 pulgada) upang hindi mapaglunggaan ng 
mga daga.

4.Gumamit ng kemikal na pang-kontrol katulad ng pama-
tay-daga (acute o chronic) at mga pausok. Unawaing lubos 
ang pagdami ng daga sa pamayanan. Pag-aralang mabuti 
kung kailan madami ang kanilang pagkain, at ang ka-
buuang kalendaryo ng pagtatanim para sa mas epektibo, 
ligtas, at tuluy-tuloy na pagsugpo sa mga daga.  Kumunsul-
ta sa inyong teknisiyan para sa ligtas at tamang paggamit 
ng nakalalasong kemikal.

Paano mapamamahalaan ang mga ibon?

Isagawa ang sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin 
ang lupa.

Ang paglalagay ng mga laso at video o cassete tapes na na-
kasabit sa palayan ay epektibo sa pagtaboy ng mga ibon. 
Ang iba pang mga pamamaraan ay ang pag-itsa ng tingkal 
na lupa at paputok, ingay na likha ng paghila ng mga 
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latang nakatali, at paggamit ng panakot sa ibon Ang ingay 
na nagagawa sa pamamagitan ng paghila ng mga nakatal-
ing basyo ng mga lata at mga panakot-ibon ay mabibisang 
paraan sa pagtaboy sa mga ibon.
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