
 

 

 

Mga paraan ng pagsugpo sa damo 

1 Narinig na ba ninyo ang tinatawag na integrated weed management? 

2 Ayon kay Ms. Lanie Juliano na isang eksperto sa PhilRice, ang integrated weed management ay 

3 kinapapalooban ng mga pamamaraan o practices na pwedeng gawin para ma-manage natin  

4 yung damo. Hindi naman kailangang lubos na malipol ang mga damo o talagang walang-walang 

5 damo sa ating palayan. Merong mga sama-samang paraan o cultural management kung saan  

6 ginagamitan po natin sila ng farming practices tulad ng land preparation o tamang paghahanda 

7 ng lupa at ng tamang pagpapatubig. Merong mga gawain bago pa man magtanim ng palay 

8 tulad ng pagbubungkal ng lupa ng ilang beses bago tamnan. Meron namang gawain kung  

9 nakatanim na sa bukid ang palay. Kung maliit lamang ang bukid, maaring bunutin ang mga  

10 damo kung hindi naman marami. Meron namang gumagamit ng rotary weeder, isang  

11 pamamaraang mekanikal. 

12 Mahalaga na pantay o lebel an gating bukid. Iwasan nating magkaroon ng mataas at mababang  

13 parte ang palayan. Kasi kung may lugar na mataas, hindi sya maabot ng tubig. Doon tutubo 

14 ang mga damo. Ang mga lugar na malalim ang tubig ay titigilan ng tubig. Ang mga damo na  

15 nakaka-germinate at nabubuhay sa matataas na tubig ay pwedeng tumubo. Tungkol pa rin sa  

16 patubig, maari nating makontrol ang mga damo sa pamamagitan ng tubig. Meron po 

17 kasing mga damo na kapag mataas na ang tubig ay hindi na tumutubo. Meron din namang mga 

18 damo na kapag mababa ang tubig ay duon sila tumutubo. Kaya sabi ni Ms. Juliano ay maganda 

19 na malaman natin kung anu-ano ang mga damo na tumutubo sa ating palayan. 

20 Sugpuin ang damo, sa palaya’y perwisyo! 

21 Para sa mga tanong ninyo tungkol sa pagpapalayan, maari kayong mag-text sa PhilRice Text  

22 Center sa numerong 0920-911-1398. # 
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