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3.

Panatiliin ang tamang pagsalang sa lupa o stale seedbed sa pamamagitan ng
pagbaon ng mga damo, paghihiwalay ng mga usbong sa ugat, pagpapatubo sa
tulog na buto, at pagsira ng reserbang pagkain ng mga damo sa lupa.

3.1.

Panatilihin ang katamtamang
lebel ng tubig ng 1-2 araw kapag
mayroong sapat na tubig sa bukid.
Araruhin ang bukid at hayaang
nakalubog sa tubig sa loob ng 7
araw upang lumambot ang lupa
at mabulok ang mga organiko sa
bukid. Hayaang matuyo ang tubig sa
bukid at kusang tumubo ang damo
nang mapuksa ito sa pamamagitan
ng pag-aararo.

pamamahala sa daloy ng tubig,
sustansya, at mga peste tulad ng
damo at kuhol.
3.3.

Ang pagsasalang ng lupa o staleseedbed technique ay nakapagpapalabas ng lahat ng uri ng buto
ng damo gaya ng mutha (Cyperus
rotundus) at damong palay (Oryza
sativa). Ang teknik na ito ay ang
paulit-ulit na pag-aararo, pagsuyod
ng 2-3 beses habang bakante
o walang tanim ang bukid, at
susundan ng pagbobomba ng
herbisidyo kung kinakailangan.

3.2.

Araruhing muli ang bukid ng 2-3
beses sa loob ng isang linggo at
maaari nang maglebel ng lupa.
Ang lebel o pantay na lupa ay
nakapagdudulot ng maayos na

4.

Panatiliing maayos ang pamamahala ng tubig sa tamang oras at lebel upang
maiwasan ang pagtubo ng mga damo sa bukid. Sa mayroong patubig, maaaring
magpatubig sa lebel na 2-3 sm ng 3-4 araw matapos magtanim o sa 3-5 sm
lebel ng 7-10 araw matapos mamunla para sa sabog-tanim. Maaari nang itaas
ang lebel ng tubig at panatilihin ito sa 5-7 sm habang papalaki ang halaman.

5.

Gawin ang manu-manong pagdadamo at ang rotary weeding kung
kinakailangan. Maaaring bunutin ang buong puno nito. Tanggalin ang bulaklak
na mayroong buto ng damo pati mga tangkay. Ibaon ang mga ito sa lupa upang
makaiwas sa pagkalat pa ng mga damo sa susunod na sakahan.

6.

Gumamit ng biological na pamamaraan gaya ng Azolla upang maiwasang
mapababa ang populasyon ng damo na kung saan ang ani ng palay ay hindi
apektado.

7.

Gumamit ng herbisidyo sa tamang paraan, oras at dami, at paraan upang
epektibong mabawasan ang pagtubo ng mga damo. Sundin ang mga
rekomendasyon na nakasulat sa label ng bote bago mag-ispray upang maiwasan
ang pagkakaroon ng herbicide resistance at ang masamang dulot o epekto nito
sa palay, tao, hayop, at kapaligiran.

