
MGA NATURAL NA PANGONTRA SA 
PESTE 
 
 
Herbal Extract (HE) 
 
Ang herbal extract (HE) ay produkto 
ng simpleng pagbabad ng mga spices 
(luyang dilaw, luya, bawang, sibuyas at 
iba pa) sa lambanog o tuba.  Dahil sa 
katangian taglay ng spices at alcohol, 
maaari itong gamitin pamuksa ng 
peste at panlaban sa sakit ng halaman. 

 
 
 
Paggawa ng Herbal Extract 
 

 Maghiwalay ng kalahating (½) 
kilong luya o luyang dilaw at kala-
hating (½) kilong bawang.  Pag-
samahin ang dalawang napiling 
sangkap at ibabad sa dalawang (2) 
litrong lambanog o tuba.   

 
 Makalipas ang tatlong (3) araw, 

maaari nang gamitin ang solusyon.  
(pwede ring gamitin ang barak bi-
lang alternatibo sa luya). 

 
 
 
 

Paggamit sa Herbal Extract 
 
 Ihalo ang dalawang (2) kutsarang 

HE sa isang litrong tubig, at i-sprey 
sa halaman na may sakit o pesteng 
umaatake. 

 
 Pwede ring gamitin ang HE bilang 

pangliway (inoculants) sa binhi at 
punla. 

 
 
Likas na Pestesidyo 
 
Ang mga pamamaraang nakasaad sa 
babasahing ito ay hindi solusyon sa 
problema ng peste at sakit ng saka-
han. Ito ay magsisilbing pangunang 
lunas lamang. Ito rin ay magsisilbing 
batayang impormasyon para sa maliit 
na magsasaka upang itaguyod ang 
kanyang sariling eksperimento at 
pananaliksik na nakabatay sa pagma-
masid sa kapaligiran at ng sakahan.  
 
Para sa likasaka ang halaman ay may 
kakayahang proteksyunan ang sarili 
sa pinsala na dulot ng peste at sakit. 
Ang tamang pamamahala ng peste at 
sakit sa halaman ay nakasalalay sa 
kalusugan ng halaman. 
 
 
 

Ang mga sumusunod ay ang susi sa 
isang masaganang produksyon: 
 
 Ang pagsiguro na buhay ang lupang 

sakahan (mataas na organic matter; 
balanseng nutrisyon; mataas na 
populasyon ng IMO); 

 
 Ang pagtanim ng hiyang at  angkop 

na klase/ uri ng  tanim  ayon sa 
kalikasan, at kaugalian ng magsa-
saka; t  angkop na klase/ uri ng  
tanim  ayon sa kalikasan, at kauga-
lian ng magsasaka;  



 

Hango sa babasahing ipinamigay noong Pagsasanay ng TOT on Organic 

Agriculture 2010 sa: 

Agricultural Training Institute-Central Office 

Elliptical Road, Diliman, Quezon City 

 
Inilathala at inilimbag ng: 

Agricultural Training Institute 

Regional Training Center IV-B (MIMAROPA) 

Barcenaga, Naujan, Oriental Mindoro 

Tel. # (02) 359-1967 

E-mail Address: atibarcenaga@yahoo.com 

URL: http://www.e-extension.gov.ph/mimaropa 
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