
 

 

 

Kemikal na paraan ng pagsugpo sa damo 

 

1 Ang isa sa pinakasiguradong paraan na pansugpo ng damo sa palay ay ang pagbunot. 

2 Ito ang paraan ng pag-alis ng damo gamit ang kamay. Kung sadyang marami ang damo ay maari  

3 namang gamitin ang rotary weeder. At kung sadyang kailangan ay meron din naman pong mga   

4 herbicides na magagamit. Ang pamamaraang kemikal ay kasali doon sa ating tinatawag na 

5 integrated weed management. Kabilang din sa integrated weed management ang angkop na  

6 paghahanda ng lupa at ang tamang pagpapatubig. 

7 Kung kayo ay gagamit ng kemikal, meron pong ilang paalala ang mga eksperto. Una, ang  

8 kemikal ay lason. Dapat ay alam nyo ang paggamit at paano, kailan, gaano karami ang  

9 pag-aapply ng herbisidyo. Dapat ay alam din ninyo ang papataying damo na kung saan angkop  

10 ang gagamiting herbisidyo. Kung sabagay, ang mga herbisidyo ay dumaan sa mga pagsusuri o 

11 pag-aaral bago pahintulutan na gamitin. Nalalaman po ng mga tagasuri ng Fertilizer and  

12 Pesticide Authority kung ano ang tamang timpla o formula. Ang paggamit ng herbisidyo ay  

13 depende sa gusto nyong gawin sa ating palayan. Meron po kasing herbisidyo na kayang patayin  

14 lahat ng halaman na nasa bukid. Meron din namang herbisidyo na mapili o selective—ang kaya  

15 lamang patayin ay yung mga damo at hindi palay. Ayon kay Ms. Lanie Juliano ng PhilRice, ang  

16 herbicides ay kalimitang inia-apply bago tumubo ang damo, meron din naman na kapag  

17 nakatubo na ang damo. Ang importante ay susundin po ninyo ang mga instruksyon na  

18 nakalagay sa label ng gamot o sa etiketa. Sa etiketa ay malalaman ninyo kung gaano karami ang  

19 kemikal na dapat gamitin, paano ihahalo, at paano ang paglalagay.  

20 Uulitin ko po, ang herbisidyo ay lason. At hindi po ito dapat malagay sa maseselang bahagi ng  

21 katawan. Hindi po dapat masama sa pagkain. 

22 Damo ay sugpuin, ani ng palay ay paramihin. 

23 Para sa inyong mga tanong, maari kayong mag-text sa PhilRice Text Center sa numerong 0920- 

24 911-1398. # 
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