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“ARMYWORM” o HARABAS

Ang mahabang tagtuyot at
pabagu-bagong panahon ang
dahilan ng pagdami ng harabas sa
palayan dahil marami silang halaman na
pwedeng kainin.
Maaaring umatake sa anumang yugto ng
palay ang mga uod na ito.

“PLANTHOPPER” o
NGUSONG KABAYO o
HANIP
Maaaring matuyo ang palay
(hopperburn) dahil sa pagsipsip
sa katas ng palay ng sobrang
daming ngusong kabayo.

1 Magtanim ng barayting matibay sa

ngusong kabayo. Ngunit, siguraduhing
magpalit ng barayti ng palay tuwing 		
ikadalawang taon. Makatutulong ito na
maiwasan ang resistance ng peste.

2 Palakasin ang likas na kaaway ng mga 		
peste.

3 Huwag mag-spray ng pestidyo sa unang

30 araw pagkalipat-tanim o 40 araw
pagkasabog-tanim. Pinapatay lamang
nito ang kaibigang kulisap. Tandaan, may 		
kakayahan pang magpatubo muli ng dahon
at suwi ang palay na inatake ng peste.

4 Sa pag-spray ng pestisidyo, mag-spray

kabayo ay naninirahan sa puno ng
halaman at hindi sa mga dahon nito.

5 Iwasan ang maling paraan ng paggamit ng
pestisidyo.

6 Isagawa ang sabayang pagtatanim

matapos pagpahingahin ang lupa. Ito
ay upang mahinto ang mapagkukuhanang
pagkain ng mga pesteng kulisap na
magpapatigil naman sa inog ng
kanilang buhay.

7 Iwasan ang sobrang pataba na nagdudulot
ng pagkapal ng dahon na siyang umaakit
sa mga peste.

sa pinakapuno ng halaman at hindi sa
dahon nito. Tandaan, ang ngusong

PAMAMAHALA

Gumamit lamang ng pestisidyo kung lubhang kailangan.

Series 7, No. 7

PAGUNG-PAGONGAN

TUTUBI

WOLF SPIDER

PUTAKTI

MIRID BUG

o Ang mga kaibigang kulisap ay mainam na panlaban sa mga peste sa palayan.
o Ang maling paraan ng pagpuksa sa mga peste tulad ng hindi angkop na paggamit
ng pestisidyo ang siyang dahilan ng pagkasira, pagkamatay, at pagkawala ng mga
kaibigang organismo.

o Ilan sa mga likas na kaaway ng peste ay ground beetle, mga gagamba tulad ng wolf
spider, lynx spider, long-jawed spider, pagung-pagongan, at mga tutubi. Ang bawat
putakti ay kayang atakihin ang 8 itlog ng peste kada araw. Sa ganitong paraan,
naiiwasan ang pagdami ng harabas at ngusong kabayo.

PAANO MAGPARAMI NG
KAIBIGANG ORGANISMO?
1 Ang namumulaklak ng halaman ay siyang

pinagkukunan ng pulot at nektar na
pagkain ng mga matatandang putakti,
bukod sa ginagawa nila itong pahingahan.

2 Maaaring magtanim ng namumulaklak na

halaman tulad ng biden at daisy sa gilid ng
palayan.

PAANO SINASALAKAY NG
KAIBIGANG ORGANISMO
ANG PESTE?

Magtanim ng mga halamang
namumulaklak sa palayan.

3 Mas dumarami ang kaibigang kulisap kung
may tanim na namumulaklak sa gilid ng
palayan.

4 Bukod sa namumulaklak na halaman,

maaari rin magtanim ng gulay tulad ng
okra, kalabasa, talong, at sesame seeds o
linga malapit sa palayan. Dagdag kita pa!
Kinakain o sinisipsip ng mga
kaibigang organismo ang katas ng
katawan ng mga pesteng kulisap.

Ang pagpaparami ng mga likas na kaaway ng peste sa palayan ay makakalikasan, tipid sa gastos
sa pagbili ng pestisidyo, at ligtas sa mga magsasaka at kapaligiran.

