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Ano
ang igat?
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,
Ang mga igat sa palayan ay nabibili
1. and pest
Angmanagement.
Igat ay kapamilya ng mga isda. 4.
sa halagang P60 hanggang P120
kada kilo at maaaring gawing
2.
Ito ay dinala sa Pilipinas noong
Prepare the rice field properly
daing o gamiting sangkap sa
huling bahagi ng 1980s upang
Timeliness and quality of land
adobong may gata.
maging pagkain at hanapbuhay.
preparation are critical factors for good
growth and yield of rice. Rice fields can
5.
Minsan, ito rin ay kapaki3.
Ang igat ay hindi kumakain ng
be prepared using wetland or dryland
pakinabang sa palayan dahil
anumang bahagi ng palay subalit
tillage, or a combination of both. The
kinakain nito ang mga golden
ang kanilang pagbutas ng lungga
method of land preparation to be used
kuhol.
sa mga pilapil ay nakaaapekto sa
depends on water supply, power source,
pamamahala ng tubig, damo, at
A four-wheel tractor can be used to break big soil
and type of soil.
clods, turn over
the soil,
6.
Itunuring
ang
igatand
saincorporate
palayanorganic
na
nitroheno sa palayan.
materials into the soil.
“invasive species” nooong taong
Weland tillage: soil is tilled in saturated
2014.
or flooded condition using a hand tractor
or mini tractor.

Ano ang pagkakakilanlan ng igat sa palayan

Dryland tillage: soil is tilled in dry
1. Ang igat sa palayan ay may katawang parang ahas na may habang 30 hanggang
condition usually using a large four‐
45sm. Ito ay walang palikpik at ang buntot nito ay manipis at patulis na kayang
wheel tractor mounted with rotary or
magurong-sulong sa maliliit na lungga.
multiple disc plow, disc harrow, and
other implements.
2. Ito ay ipinanganganak na babae at mayroong kakayahang magluwal ng 200
hanggang 1660 na itlog. May kakayahan din itong magpalit
ng kasarian
o maging
lalaki
roper leveling
of the field facilitates
the management of weeds, water, and golden apple snail. It
kung ang kanilang populasyon ay kulang sa mga lalaki.
also maximizes efficiency of fertilizer applied in
the field.

3. Kaya nitong huminga sa ilalim ng tubig at sa ibabaw ng lupa.
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Anong pinsala ng igat sa palayan?
1. May kakayahan ang mga igat sa palayan na gumawa ng humigit kumulang 104 na
lungga sa pilapil kada ektarya kung tag-ulan at humigit kumulang 67 na lungga kada
ektarya kung tag-araw.
2. Ang mga lunggang ito ang dahilan ng pagkatuyo ng palayan na nagiging sanhi ng
pagtubo ng damo at pagkaubos ng inilagay na pataba.

Paraan ng Pamamahala
1. Hayaang walang tubig ang palayan sa loob ng dalawang buwan pagka-ani. Araruhin
nang tuyo ang lupa upang mapatay ang mga igat na nanatili sa ilalim ng lupa.
2. Pinaka-praktikal pa rin ang regular na pagtatakip ng lungga ng igat mula bago
magtanim hanggang sa huling sabog ng pataba. Bagama’t ang mga igat ay gagawa
pa rin ng panibagong lungga, ang bilang naman nito ay patuloy na bababa sa
paggulang ng palay. Sadyain din ang salit ang pagpapatubig at pagpapatuyo ng
palayan.
3. Huwag gumamit ng kemikal na pamatay sa golden kuhol upang mapuksa ang mga
igat. Huwag ding dalhin ng buhay ang igat sa ibang lugar. Huwag din itong alagaan.

