
Pagdumala sa Ilaga

Mga Kinaiya

Menos nga panan-aw pero dali ra makabantay ug naay gagmay’ng kasikas•	
Adunay sensitibo nga kinaiya nga dali ra makabaho, makatilaw, makamatikod ug makadungog•	
Hait nga ngipon•	
Adunay  taas nga bungot ug ikog nga mogiya samtang naglakaw•	
Dali mahadlok kung makamatikod ug  kabag-ohan•	
Dali ra makurat kung adunay kasikas sa iyang palibot•	

Kapiliang pamaagi aron pagpakunhod sa ilaga

1. Pagpanghinlo. Bansayon kanunay ang tukmang pagpanghinlo pinaagi sa pagkuha sa tanang dayami 
sa basakan inig human matag harvest ug pagpauga sa basakan. Magmatngun gayud ug pag-
panghinlo sulod sa tibuok panahon sa pagpangharvest aron mapugngan ang pagsanay sa mga ilaga 
sa maong lugar o basakan.

2. Pag-andam ug pagpauga sa basakan. Usa ka pamaagi aron mokonhud ang presensya sa mga suso o 
umang ug pagkuha sa mga patay’ng sagbot isip maoy lain tinubdan sa pagkaon sa mga ilaga.

Ang mga ilaga makahimo ug seryoso 
nga damyos sa humay ug

hinungdan aron mawad-an ug 5% 
ngadto sa 60%, ug bisan gani 100%

sa semilyahan.



3. Ang pagdumala aron pagpangita sa mga ilaga ug ilang puy-
anan. Kutkoton ang mga bangag isip maoy puy-anan sa ilaga. 
Bubuan ug tubig ang mga puy-anan sa ilaga aron mapugos 
sila paggawas gikan sa ilang lungga. Mogamit ug kalayo gi-
kan sa thrower ug ibutang ang nozzle nga may kalayo ngadto 
sa abling bangag sa ilang puy-anan samtang sampungan ang 
laing bangag sa ilang puy-anan aron malipong ang mga ilaga 
kon walay bakanti nga tubig.

4. Maghimo ug sistema nga lit-ag ug ale. Ang paggamit pang-
pakalit nga lit-ag ug laing kagamitan para himoong lit-ag. 
Mogamit ug kalit o buhing lit-ag aron mapakonhud ang pagsu-
lod sa mga ilaga ngadto sa basakan. Ibutang ang lit-ag subay 
sa pilapil sa basakan diin maoy makitang agianan ug tunob sa 
tiil sa ilaga.

5. Pagpangita sa gabii. Gamiton ang suga sa ulo diha sa pagpan-
gita sa ilaga kon gabii. Nindot kini nga pamaagi kon himoon 
inig andam sa basakan ug sa dili pa siraduhan ang canopy sa 
humay.

6. Pagdumala sa tubig. Taasan ang giladmon sa tubig ngadto sa 
3-5 sentimetro (sm) inig human sa maximum tillering stage 
aron pagpakunhod sa pagsulod sa ilaga ngadto sa basakan.

7. Ang pagbansay sa dunga’ng pagtanum. Mananum sulod sa bu-
lan nga maoy panahon alang sa regular nga pagpananum para 
malimitahan ang mabakanting pagkaon sa basakan.

8. Konhuran ang gidak-on sa pilapil nga 15sm ang gilapdon ug 
20sm ang gitas-on aron mapugngan ang mga ilaga sa paghimo 
sa ilang puy-anan nga lugar sa pagpasanay.
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Paggamit sa flamethrower 
aron pamatay ilaga


