
Land preparation is the process of preparing the rice field to provide a soil condition 
that is favorable for plant growth. Proper land preparation facilitates water, nutrient, 
and pest management.

Prepare the rice field properly
Timeliness and quality of land 
preparation are critical factors for good 
growth and yield of rice. Rice fields can 
be prepared using wetland or dryland 
tillage, or a combination of both. The 
method of land preparation to be used 
depends on water supply, power source, 
and type of soil.

Weland tillage: soil is tilled in saturated 
or flooded condition using a hand tractor 
or mini tractor.

Dryland tillage: soil is tilled in dry 
condition usually using a large four‐
wheel tractor mounted with rotary or 
multiple disc plow, disc harrow, and 
other implements.

A four-wheel tractor can be used to break big soil 
clods, turn over the soil, and incorporate organic 
materials into the soil.

roper leveling of the field facilitates the manage-
ment of weeds, water, and golden apple snail. It 
also maximizes efficiency of fertilizer applied in 
the field.

1.  Alamin ang panahon kung kailan
madami ang bilang ng aksip sa 
inyong lugar. Halimbawa ang 
datos mula sa PhilRice, sa buwan 
ng Abril hanggang Mayo at simula 
Oktubre hanggang Disyembre ang 
pinakamadaming aksip. 

Ang pagtatanim ay gawin sa 
Disyembre hanggang Enero para 
sa tag-araw at Hunyo hanggang 
Hulyo para sa tag-ulan para 
saktong nagpapahinog na lang o 
naani na ang palay bago dumami 
ang aksip.

Ang stemborer o aksip ay isang mabagsik na peste na nakapipinsala sa lahat ng yugto 
ng paglaki ng palay. Dilaw at puting aksip ang karaniwan na sumisira sa palayan dito sa 
Pilipinas.

2.  Sundin ang Integrated Pest  
Management (IPM) para 
mapangalagaan ang mga 
kaibigang kulisap gaya ng putakti, 
gagamba, pagong-pagongan, 
tutubi, pati na ang mga pathogens 
o sakit na umaatake sa mga uod.
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 4.  Laliman ang tubig 
 paminsan-minsan para malubog 

ang mga itlog na nasa puno ng 
palay.

 5.  Sundin ang rekomendadong 
paglalagay ng nitroheno kada 
ektarya. Mas mainam na isabog ng 
dalawang beses kaysa minsanan. 
Ang mataas na nitroheno ay 
nakapagpapatagal sa paghihinog 
at pagyabong ng mga dahon 
na nagiging kaakit-akit sa mga 
matatandang aksip.

6.  Ang mga aksip ay mahirap 
kontrolin gamit ang insektisidyo 
dahil ang mga uod nito ay nasa 
loob na ng puno. Ang tamang 
panahon ng pag-aaplay ng 
insektisidyo ay kritikal sa 

 pag-kontrol ng mga uod ng aksip.

Obserbahan ang pagdami ng 
paru-paru gamit ang light trap o 
regular na monitoring.

Manguha ng mga itlog ng aksip sa 
bukid. Ilagay ito sa may takip na 
lalagyan na may basang papel.

7.  Para malaman kung kailangan 
nang mag-aplay ng insektisidyo, 
alamin ang populasyon ng 

 paru-paru at ang mga itlog nito sa 
bukid.

8.  Gapasin ang palay hanggang sa 
puno nito para matanggal ang 
pinamamahayan ng mga aksip 
matapos mag-ani.

9.  Araruhin at patubigan ang bukid 
pagkatapos umani para mamatay 
ang uod at uod-tulog sa loob ng 
pasyok.

Kung 30% sa mga itlog ng aksip ay na 
parasitized gaya ng may lumabas na 
maliliit na putakti, hindi na kailangang 
mag-aplay ng insektisidyo dahil kaya na 
ng mga putakti na kontrolin ang peste sa 
palayan. 

Kung nasa 70% sa itlog ng aksip ay 
naging uod, mag-spray ng insektisidyo isa 
hanggang dalawang araw pagkapisa.

3.  Sa panahon ng pagsusuwi, 
nakababawi  pa ang palay sa 
pamamagitan ng paglabas ng 
mga suwi sa atake ng aksip kaya 
hindi na kinakailangang gumamit 
ng insektisidyo sa panahon ng 
pagdadahon.
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