
Kuliglig o Itim na Kagaykay

Ang mga kuliglig o itim na kagaykay 
ay karaniwang kumakain ng mga itlog 
ng mga aksip, leaffolders, armyworm,
whorl maggot, at mga supling o mga 
batang planthopper at leafhopper  na 
namiminsala sa palayan.

Tipaklong sa Kaparangan

Ang mga tipaklong sa kaparangan ay 
kulay berde, may kakayahang lumipad, 
at mas mahaba ang sungay kesa sa 
katawan. Ang mga babaeng tipaklong 
ay karaniwang parihaba ang hugis. Ang 
mga batang tipaklong naman ay may 
mga pakpak na hindi pa masyadong 
umusbong. Lumalabas silang patalun-
talon kapag nahahawi ang mga uhay ng 
palay. Kinakain ng mga ito ang mga itlog 
ng aksip, kasama na ang mga itlog na 
nababalutan ng mga buhok gaya ng itlog 
ng mga dilaw at puting aksip. Kumakain 
din sila ng mga itlog ng mga leafeeders
at rice bugs, pati na rin ng mga supling ng 
mga planthoppers at leafhoppers. Pati na 
rin ang itlog ng mga kuhol.
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Maliliit na Putakti

Ang mga magulang ng maliliit na putakti 
ay karaniwang itim o nangingitim ang 
kulay. May pagkakahawig ang kanilang 
itsura sa mga maliliit na langgam na may 
pakpak. Ang mga maliliit na putakti ay 
makikita lamang sa malapitan. Karaniwan 
nilang pagkain ang  mga itlog ng mga 
leaffolder, skipper, pesteng tipaklong 
(na may maiksing sungay), armyworm, 
green semilooper, whorl maggot, aksip, 
planthopper, leafhopper, itim na atangya, 
at mga rice bugs.

Malalaking Putakti

Kulay pula na kung minsan ay kulay itim o 
nangingitim, ang mga malalaking putakti 
ay may kakayahang lumipad. Ang kanilang 
mga tiyan ay patusok ang hugis na siyang 
ginagamit para mangitlog sa mga supling 
o larvae ng mga pesteng insekto. Ang 
kanilang mga karaniwang pagkain ay 
mga supling ng mga leaffolder, skipper, 
armyworm, green semilooper, whorl 
maggot, at mga aksip. 

Tachinid Fly

Datapwa’t mas malaki, may pagkakahawig 
ito sa ordinaryong langaw. Ang magulang 
na tachinid fly  ay kulay itim o kulay abo. 
Ang kanilang mga katawan ay parang 
nababalutan ng mga tinik. Karaniwan 
nilang pagkain ang mga supling ng mga 
leaffolder, skipper, armyworm, at mga 
aksip.
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