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Ano
ang
golden kuhol?
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,
4.
Mula sa paunang tala na naganap
1. and pest
Angmanagement.
golden kuhol ay talamak na
noong 1986 sa Cagayan Valley
peste sa palayang natutubigan.
Region, 300 ektaryang palayan
Prepare the rice field properly
ang napinsala ng golden kuhol.
2.
Ito ay ipinakilala sa Pilipinas noong
Timeliness and quality of land
Umabot sa P212 milyon naman
1980s bilang pagkaing mayaman
preparation are critical factors for good
ang itinatayang ginugol ng mga
sa protina at upang pagkakitaan ng
growth and yield of rice. Rice fields can
magsasaka para sa pagsugpo nito
magsasakang Pilipino.
be prepared using wetland or dryland
noong 1990 ayon sa pag-aaral ng
tillage, or a combination of both. The
PhilRice.
3.
Nakawala ang mga golden
method of land preparation to be used
kuhol mula sa mga nag-aalaga
depends on water supply, power source,
5.
Sa
kasalukuyan, 40 sa bawat
A four-wheel tractor can be used to break big soil
at mabilis na kumalat sa palayan
and type of soil.
clods, turn
over themagsasakang
soil, and incorporatePilipino
organic
isang
daang
sa pamamagitan ng mga ilog at
materials into the soil.
ang
gumagamit
ng
kemikal
na
sistema ng irigasyon hanggang sa
Weland tillage: soil is tilled in saturated
pangsugpo
ng
golden
kuhol
sa
naging pangunahing peste ito ng
or flooded condition using a hand tractor
kanilang
sakahan,
ayon
sa
datos
palayang natutubigan.
or mini tractor.
ng Philippine Rice Information
System.
Dryland tillage: soil is tilled in dry
condition usually using a large four‐
wheel
mounted withng
rotary
or kuhol?
Ano
angtractor
pagkakakilanlan
golden
multiple disc plow, disc harrow, and
othergolden
implements.
1. Ang
kuhol ay may malagintong kulay at matatagpuan sa mga tabang na
anyong tubig tulad ng ilog, sapa, irigasyon, kanal, at palayang
may tubig.
roper leveling of the field facilitates the management of weeds, water, and golden apple snail. It

also maximizes efficiency of fertilizer applied in
2. Ito ay mabagal gumalaw at kumakain sa hapon, gabi
at umaga.
the field.
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3. Ang golden kuhol na kasing laki ng butil ng mais hanggang singlaki ng bola ng ping
pong ay may kakayahang magdulot ng pinsala sa palayan.

Paano nakapipinsala ang golden kuhol sa palayan?
1. Kinakain ng golden kuhol ang ano mang bahagi ng palay na nakasayad sa tubig.
Sa pamamagitan ng magaspang nitong dila, kinakayod nito, at kinakain ang malalambot
na bahagi ng palay tulad ng dahon.
2. Ang isang golden kuhol kada metro kuadrado ay kayang magdulot ng 19% na
pagkaubos ng bagong tanim na palay at ang walong golden kuhol kada metro kuadrado
naman ay kayang umubos ng 98% ng bagong tanim na palay.

Kailan mapaminsala ang golden kuhol sa palay?
Pinakamapinsala ang mga golden kuhol sa pagsibol ng buto hanggang sa pagsusuwi
ng palay.

Paano mapamahalaan ang golden kuhol sa palayan
1. Pagkatapos umani, papastulan ng itik ang palayan, panatilihin itong walang tubig
hanggang sa susunod na taniman. Araruhin ng tuyo ang lupa upang mapatay ang mga
naiiwan pang golden kuhol.
2. Maglagay ng pinsala sa pasukan ng tubig upang di makapasok ang golden kuhol sa
palayan.
3. Magtanim ng palay na may edad na 25-35 araw. Salitan na patuyuan at patubigan
ang palayan at panatilihin lamang sa 2-3 sm ang taas ng tubig.
4. Gumawa ng maliliit na kanal sa paligid ng palayan upang mapadali ang pagpapatuyo
at upang mapadali ang pamumulot ng golden kuhol.
5. Gumamit ng dahon ng saging, papaya at gabi o ng lumang newspaper upang maakit
ang mga golden kuhol at mapadali ang pamumulot sa mga ito.
6. Magtulos ng kawayan na paitlugan sa mga golden kuhol. Regular na kuhanin ang
mga ito upang ipakain ang itlog sa itik o upang durugin.
7. Gumamit ng kemikal na pamatay ng golden kuhol bilang pinakahuling pamamaraan.

