
 

 

PHILRICE CENTRAL EXPERIMENT STATION 

Likas na kaaway ng peste 1 
 2 
Ayon kay Gertrudo Arida, eksperto ng PhilRice sa pesteng insekto ng palay, 3 
mainam na panlaban ang mga likas na kaaway laban sa mga pesteng kulisap.  4 
 5 
Napatunayan sa mga pananaliksik na mayaman ang mga tubigang palayan sa 6 
mga katutubong natural na kaaway ng mga peste. Aniya, maganda na sa 7 
kalikasan, ligtas pa sa mga magsasaka at kapaligiran, at tipid sa gastos kung 8 
gagamitin ang mga kaaway na ito sa peste sa palayan.   9 
 10 
Ilan sa mga likas na kaaway ng peste  ay  ground beetle, mga gagamba tulad 11 
ng wolf spider, lynx spider, long-jawed spider, cricket, red ant, pagung-12 
pagongan, at mga tutubi. Tinatawag silang beneficials o mga kapaki-13 
pakinabang na kulisap ang mga putakting parasito at mga maninila o 14 
predators.  15 
 16 
Ang maling paraan ng pagpuksa sa mga peste tulad ng hindi angkop na 17 
paggamit ng pestisidyo ang siyang dahilan ng pagkasira, pagkamatay, at 18 
pagkawala ng mga kaibigang kulisap. 19 
 20 
Ang paggamit ng pestisidyo ay kinakailangang nasa tamang panahon at 21 
pamamaraan. Dapat na isinasaalang-alang na ang paggamit nito ay bilang 22 
corrective measure hindi preventive measure. 23 
 24 
Ipinapayo ni Arida na palakasin ang mga likas na kaaway ng peste. Sa 25 
pagpapalakas ng mga likas na kaaway, nababawasan ang kalalaan at ang 26 
dalas ng pagdagsa ng mga pesteng kulisap. Nararapat na marami rin ang uri 27 
ng organismo sa bukirin upang maiwasan ang biglang pagdami ng peste o  28 
pest outbreak. 29 
 30 
Kailangan ng mga  likas na kaaway ng peste ng iba’t-ibang halaman para sila 31 
ay dumami sa bukirin. Kung ang tanim  ay halamang palay lamang, ang 32 
naitutulak na palayo ang mga kaibigang kulisap sa dahilang sila’y hahanap ng 33 
mga halamanang may pulot o nectar na siya nilang makakain. 34 
 35 
Ang pagtatanim ng mga namumulaklak na halamang damo kalapit ng mga 36 
palayan ay mainam na tirahan ng mga kaibigang kulisap. Ilan sa mga 37 
namumulaklak na halamang damo, na makikitang nakatanim sa PhilRice, ay 38 
ang bidens at butter daisy.  39 
 40 
Ayon sa inisyal na pag-aaral ng grupo ni Arida, mas dumarami ang likas na 41 
kaaway sa mga palayan na may kalapit na gulayan, damuhan, mga punong 42 
kahoy, at mga namumulaklak na halaman kumpara sa palayan na walang 43 
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ibang tanim at may layo na halos 300 metro sa mga gulayan o kung ano 44 
mang halamang namumulaklak. 45 
 46 
Maaari rin magtanim ng gulay tulad ng okra, kalabasa, talong, at sesame 47 
seeds o linga. Ang mga ito ay mainam rin pamahayan ng mga kaibigang 48 
kulisap. Ayon pa kay Arida, ang pagtatanim ng mga halamang ito ay 49 
nakatutulong na sa pagpaparami ng mga kaibigang kulisap, dagdag kita pa sa 50 
mga magsasaka. 51 
 52 
Para sa karagdagang impormasyon, magtext o tumawag sa PhilRice Text 53 
Center 0920 911 1398.  54 

 55 


