
Makatabang nga mga insekto 2
 mirid

Kolor berde ang mga dagko nga adunay mapilo‐•	
pilo nga pako ug taas ang siwil
Berde ang mga dalilang nga adunay tag‐as nga •	
siwil apan mugbo ang pako
Adunay itom nga marka sa ilang likod•	
Sagad makit‐an sa ubos nga bahin sa salingsing, •	
diin makit‐an usab ang mga planthoppers ug 
leafhoppers
mangita og itlog sa mga planthoppers pinaagi sa •	
pag‐uyog sa ilang siwil diha sa sakuban sa dahon
Sa pagpangita og itlog sa mga kaaway, ilang bus‐•	
lotan gamit ang ilang baba ug suyupon ang itlog.

Ground beetle: mokaon ug 3‐5 ka 
ulod matag adlaw

 ground Beetle

daw porma sa gitara ang mga dagko ug kolor pula •	
nga tabunon. 
Adunay tag‐as ug niwang nga liog nga nagsumpay •	
gikan sa ilang ulo ug tiyan
Ang itom ug sinaw nga ulod (•	 grubs) moadto sa 
yuta sa dili pa ang pupation. 
makalupad ang mga ulod ug dagko•	

 
 
 Ang mirid mokaon sa mga itlog sa planthoppers ug banbanon nga  stem borers, sa mga gagmay’ng  
 dalilang sa mga planthoppers ug leafhoppers. 

Mirid bug: mokaon sa 7‐10 ka itlog o 1‐5 
dalilang sa hopper matag adlaw

 Ang ground beetle mokaon sa mga planthoppers ug leafhoppers, uhukon nga caterpillar, 
 semiloopers, ug sa mga bag‐ong pusa nga ulod sa stem borers. 

 mokaon sila sulod sa napilo nga dahon nga ginama sa mga ulod sa leaffolders. 
 



 Lady BeetLe

daw susama sa porma sa •	 volkswagen nga sakyanan 
ang mga dagko. 
Sagad kolor orange nga aduna o walay marka sa •	
pako
Kolor dagtum nga abuhon ngadto sa tabunon ang •	
mga ulod (grubs), walay pako, ug susama sa buaya
mahimong makalupad ang mga dagko•	
daghan nga mga dagko ang makit‐an kung mamulak •	
na ang humay ug ma‐obserbahang maggikan diha sa 
mga pollen. 
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 ang lady beetle mokaon sa dalilang sa planthoppers, bag‐ong pusa nga mga ulod sa leaffolders  
 ug stem borers, ug mga itlog sa mga makadaut nga organismo. 

 Mas kusog mokaon ang ulod kung itandi sa mga dagko.

 daMseL fLy

mahimong makalupad ang mga dagko sa duol nga •	
distansiya, dili sama sa mga salindanaw. 
Sa sayong buntag, maglingkod sa tumoy sa dahon ug •	
mag‐inom sa mga duga.
Wala kaayoy pako ang mga dalilang ug sagad •	
mokapyot sa ubos nga bahin sa mga salingsing. 
mokatkat sa lindog sa humay aron mangita sa dali‐•	
lang sa mga hopper

 Mokaon ang mga dagko ug dalilang sa planthoppers, leafhoppers, ug leaffolders.

Damsel fly o tutubing karayom sa 
tagalog

 saLindadaw

mas dagko ang pako sa atubangan kung itandi sa •	
damselfly. mahimong makalupad sa layong distan‐
siya ang mga dagko. 
masayran ang ilang presensiya diha sa landong sa •	
humay sa sayong buntag, ug kung panganuron ug 
moulanay, ug kung mag‐spray sa humayan.

 Mokaon sila sa mga dagko ug dalilang sa planthoppers, leafhoppers, ug leaffolders.

Ang mga lady beetle dili makonsiderar nga 
peste bisan nagakaon sila ug pollen

Salindadaw


