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Ang susi sa mas mataas na ani at   
kalidad ng  binhing palay: 

• tamang pagpili ng binhi na matibay 
sa peste at sakit,       

• pagpapanatiling  malinis ng bukirin 

• wastong pamamaraan ng pag-
aalaga  at paglalagay ng pataba; at 

• tamang pagtukoy ng peste at 
p a a n o  i t o  m a i i w a s a n  o                
masusugpo. 

Iwasan na natin ang paggamit ng    
kemikal na pestisidyo kung di naman 
kinakailangan. Mas malinis na         
kapaligiran at mas ligtas na           
sambayanan ang  unang nating 
isaisip. 

 Salamat sa PhilRice para sa masusing pag-aaral 
at sa mga babasahing pinagbatayan ng karamihan 
ng mga nakapaloob sa polyetong ito. 

SOURCE: Gabay Pangteknolohiya sa                
Produksysyon ng Palay  (1994) at Philippine Rice 
Production Training Manual (2003) 

 

Lubos ding nagpapasalamat ang ATI-Region 
IVA sa tulong teknikal na pinagkakaloob ng  
Regional Crop  Protection  Center. 

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa      
wastong pag-iwas at pagsugpo ng mga peste 
at sakit ng halaman, maari po kayong           
sumangguni sa:   

 
Department of Agriculture 

Regional Crop Protection Center 
Economic Garden, Los Baños,  Laguna 

Tel. no. +63(49)536-1905 
 

Department of Agriculture 
Agricultural Training Institute-Region IVA 

UPLB, College,Laguna 
 



Ang  tungro ang isa sa pinaka     
mapaminsalang sakit ng palay 
sa Pilipinas at maging sa South-
east Asia. Ito ay unang naobser-
bahan sa Pilipinas noong 1963. 

P A L A T A N D A A N  N G             
HALAMANG PALAY NA MAY 
TUNGRO: 

1) Ang halaman na may  tungro 
ay bansot at kakaunti ang 
suwi. 

2) Naninilaw o nagkukulay     
kahel ang mga dahon. 

3) Kakaunti at magaan ang    
butil. 

4) Ang mga uhay ay kalimitang 
hindi lubos ang pag-usbong, 

5) Kung kakapit ang tungro sa 
palay na 60 araw na ang gu-
lang, hindi na ito mababansot 
at darami pang rin ang suwi. 

 

Ang Mapaminsalang Sakit na Tungro 

INSEKTONG TAGAPAGSALIN 

Berdeng Ngusong Kabayo 

(Green Leafhopper) 

A) Tulad ng iba pang leafhopper at planthopper, 
ang berdeng ngusong kabayo (green leaf   
hopper) ay nangingitlog sa pinakagitnang iba-
baw ng dahon o sa lapak. 

B) Pinakamapaminsala sa palay ang green leaf-
hopper sa panahon ng pagiging nimpa nito at 
husto sa gulang. Pinakamadaling kapitan ang 
pananim ng insektong ito sa panahon ng 
punla hanggang sa maagang pagbubuntis. 

C) Bukod sa nagsasalin ng bayrus na tungro, 
sinisipsip din nito ang dahon at suwi ng palay. 
Nagiging bansot ang palay, at humahantong 
sa hopperburn. Gayunpaman, ang pinsalang 
likha ay hindi kasing grabe ng pinsalang likha 
ng brown leafhopper. 

PAMAMAHALA 

1. Magtanim ng binhing matibay sa sakit na 
tungro. Ito ang pinakamabisa,   pinakasim-
ple at pinakamatipid na paraan sa pagsugpo 
ng anumang  sakit na dulot ng bayrus o du-
lot ng   mga insektong tagapagsalin ng sakit. 
Ang NSIC Rc118, NSIC Rc 120 at Matatag 
Lines ang mga rekomendadong binhi laban 
sa sakit na tungro. 

2. Isagawa ang sabayang pagtatanim. Hi-
kayatin ang lahat ng magsasaka sa inyong 
lugar na magtanim ng sabay-sabay. 

3. Alisin agad ang mga halamang maysakit at 
mga damo upang di na mahawaan ang mga 
malulusog at walang sakit na halaman. 

4. Tandaan: ang sakit na dulot ng bayrus ay 
hindi nagagamot, ito ay naiiwasan lamang. 
Ang pagkontrol sa berdeng ngusong kabayo 
ang isang epektibong paraan. Kahit isa la-
mang na insekto na may dalang bayrus ay 
sapat nang makapaminsala sa halaman. 

5. Patuyuan ang pilapil upang mamamatay 
ang mga damo. 

6. Panatiling malinis ang palayan. 

 

 

 


