Series 7, No. 8

Paano
makikilalaisang
bugofopreparing
atangya?the rice field to provide a soil condition
Land preparation
the rice
process

that is favorable for plant growth. Proper land preparation facilitates water, nutrient,
1. and pest
Angmanagement.
mga itlog ng rice bug
mayroong kulay na maberdeay maputlang berde kapag
berdeng kayumanggi. Ang lalaking
kapapangitlog at nagiging
Prepare the rice field properly
rice bug ay may flat na tiyan at mas
makintab na kayumanggi
Timeliness and quality of land
payat kaysa babaeng atangya na
pagkaraan ng ilang oras. Kalimitan
preparation are critical factors for good
may malaki, bilugan, at protruding
itong nakalinya sa dahon ng palay.
growth and yield of rice. Rice fields can
na tiyan.
Mapipisa ang mga ito sa loob ng
be prepared using wetland or dryland
humigit kumulang isang linggo.
tillage, or a combination of both. The
4.
Ang mga adult na rice bug ay mabilis
method of land preparation to be used
lumipad.
2.
Kadalasan ay umaabot sa 48 araw
depends on water supply, power source,
bago maging isang adult ang itlog.
A four-wheel tractor can be used to break big soil
and type of soil.
clods, turnnaistorbo
over the soil, and
incorporate
organic
5.
Kapag
o may
panganib,
materials into the soil.
naglalabas
ito
ng
mabahong
amoy.
3.
Ang mga nymph ay kulay berde.
Weland tillage: soil is tilled in saturated
Dumadaan ito sa 5 yugto ng
or flooded condition using a hand tractor 6.
Kadalasang lumalabas sila sa
paghuhunos o instars. May 19-21
or mini tractor.
umaga at hapon kung saan mahina
araw bago ito maging ganap
ang sikat ng araw.
na adult. Ang mga adults ay
Dryland tillage: soil is tilled in dry
condition usually using a large four‐
wheel tractor mounted with rotary or
Ano-anong mga pinsala ng rice bug?
multiple disc plow, disc harrow, and
other
implements.
adults at nymphs ay sumisipsip sa butil ng palay kapag ang palay ay nasa
Ang
mga
yugto na malagatas. Ito ay nagdudulot ng kabawasanroper
sa ani
o pagbaba ng kalidad ng
leveling of the field facilitates the managebutil ng palay. Suriin ang pinagkainang nasira ng atangya
saan
butilapple
ng palay
ment kung
of weeds,
water,ang
and golden
snail. It
also maximizes efficiency of fertilizer applied in
ay naiiba ang kulay at hugis at mayroong kayumangging
batik
sa
pinagkainan
ng
the field.
atangya. Walang lamang uhay o pipis ang mga butil ng palay na napinsala.
0917-111-7423

Series 7, No. 8

Ang palay ay mahina o susceptible sa atake ng mga atangya ng mga hanggang 30 araw,
simula sa pamumulaklak nito hanggang soft dough.
Huwag hayaang lalampas ng 5 nymphs at adults kada metro kuadrado kapag ang palay
ay nasa yugto ng malagatas o hihigit pa sa 10 nymphs at adults kada metro kuadrado sa
yugto kung kailan naglalaman ang butil ng palay.

Paano ito mapamahalaan?
1.

Pagkatapos ng hindi bababa sa isang buwang pagpapahinga sa lupa, ugaliin
ang sabayang pagtatanim sa isang komunidad.

2.

Panatilihing malinis at walang damo ang bukid para maiwasang pamahayaan
ng mga peste.

3.

Bigyan ng importansya ang paggamit sa mga biological control agents o mga
kaibigang organismo gaya ng mga gagamba, tipaklong, mga putakti na Gryon
nixoni, at amag na Beauveria bassiana. Ang paggamit sa mga ito ay subok na
epektibo kahit sabayang gagamitin ito kasama ang iba pang mga pamamaraan
ng pamamahala.

4.

Maglagay ng mga pain o pang attract gaya ng nabubulok na karne, isda o kuhol
malapit sa palayan. Kolektahin ang mga naattract na mga insekto gamit ang
net at sunugin.

5.

Gumamit lamang ng pestisidyo kung kinakailangan. Laging sumangguni muna
sa mga eksperto gaya ng mga agricultural extension workers bago gumamit ng
pestisidyo.

