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Mga dapat tandaan: 

Photo taken from IPM World Textbook 

I lang Metarhizium bags ang      

kailangan para sa 1 ektarya ng 

palayan? 

⇒ 10-25 bags 

Ilang beses dapat mag-spray o    

maglagay ng Metarhizium? 

⇒ 2 hanggang 3 beses na may isang 

lingo ang pagitan 

Kailan dapat magsimulang maglagay 

ng Metarhizium? 

1. Magsample sa 20 puno ng palay. 

2. Kapag nakitaan ng 5 black bugs 

kada puno, magsimula nang      

m ag-spray o  m aglagay ng 

Metarhizium. 

Kailan makikita ang epekto ng ini-

spray o nilagay na Metarhizium? 

⇒ Mula 7 hanggang 10 araw pagka 

tapos magbomba, makakakita na 

nang patay na black bug na naba-

balutan ng berdeng amag. 

Kailan  mainam magbomba? 

⇒ Sa bandang hapon (4-6 p.m.) at 

hindi katindihan ng sikat ng araw 

sapagkat ang sobrang init ay naka-

p a g p a p a w a l a  n g  b i s a  n g 

Metarhizium. 
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Ano ang Metarhizium? 

Ang Metarhizium anisopliae ay isang 

uri ng kaibigang amag na tumutulong 

upang mapatay ang rice black bug. Kilala 

ito sa tawag na “green muscardine  

fungus”. 

Ang amag na ito ay pinaparami sa    

laboratory gamit ang butil ng mais at ito 

ay ipinamimigay sa mga magsasaka. 

Paano napapatay ng Metarhizium ang 

rice black bug? 

Kapag ang rice black bug ay naisprayan 

o natamaan ng Metarhizium, ang amag 

ay kumakapit at dumarami sa loob at 

labas ng katawan ng insekto. Unti-unting  

nalalason at nanghihina ito na nagiging 

dahilan upang ang insekto ay mamatay. 

Photo courtesy of IRRI 

Black bug na kinapitan ng amag na 
Metarhizium 

PARAAN NG PAGGAMITPARAAN NG PAGGAMITPARAAN NG PAGGAMITPARAAN NG PAGGAMIT    
A. Paglalagay ng Metarhizium sa daanan ng  

tubig papasok sa palayan 

 1. Paraan ng pagtitimpla 

  a. Maghalo ng isang   kurot na sabong  pulbos 

(ordinary, walang  

halong chlorox) sa  

kalahating litrong 

tubig. 

  b. Ilagay ang kalahating 

litrong solusyon sa isang bag 

ng Metarhizium.  

  c. Haluin 

ang  

laman 

ng bag 

upang 

matang-

gal ang 

Metarhizium na nakakapit sa 

mais. Salain. 

 2. Paraan ng   paglalagay sa 

pilapil 

  a. Ibuhos ang Metarhizium sa 

daluyan ng tubig patungong 

pilapil. 

  b. Maaaring ilagay ang natirang 

mais sa  daluyan ng tubig.              

. 

B. Sa pamamagitan ng pag-spray 

     1. Paraan ng pagtitimpla 

• Maghalo ng isang kurot na sabong 

pulbos (ordinary, walang halong chlo-

rox) sa kalahating litrong tubig. 

• Ilagay ang kalahating litro ng solusyon 

sa isang bag ng Metarhizium.  

• Haluin ang laman ng bag upang ma-

tanggal ang Metarhizium na nakakapit 

sa mais. Salain. 

     2. Paraan ng pag-spray 

• Ilagay ang nasalang Metarhizium       

sa knapsack sprayer. Dalawang bags 

ng Metarhizium ang kailangan para sa 

isang     knapsack sprayer. 

• Ibomba sa palayan na may black   

bug. Itutok ang pag-spray sa puno ng 

halaman upang matiyak na 

matamaan ang insekto. 

      

*Sampung bags ng Metarhizium ang  

pwedeng magamit sa isang ektaryang  

palayan 

Ang bag na may Metarhizium ay tumatagal ng 6 na 

buwan kung hindi pa ito gagamitin. Iwasan lamang 

ilagay ito sa bodega o sa lugar na sobrang mainit 

upang hindi masira o mabulok. 


