
OFFICE OF THE MUNICIPAL AGRICULTURIST    
Bayambang, Pangasinan 

  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS WITH ANSWER/SUGGESTION 

 

 
1. Anong variety ang may good eating quality? 

Ans/Sug: NSIC Rc 18, 160,400, 218, 300 ,SLH18, etc. 

 

2. Kawawang magsasaka, mataas ang cost of production, mababa ang presyo. 

Ans/sug: Humanap ng alternabong mga inputs gaya ng paggamit ng mga compost at paggamit ng concoctions. 

 

3. Kumpara sa binhi, ano mas maganda NSIC Rc 216 0 NSIC Rc 226? 

Ans/sug: Parehas na maganda basta tama ang pag aalaga. 

 

4. Pwede bang isabog tanim ang hybrid? 

Ans/sug: oo ,subalit , mas maraming seed requirement; additional cost of inputs. 

 

5. Ilan beses pwedeng itanim ang inbred? 

Ans/sug: 2 -3 beses 

 

6. Ano ang ibat- ibang klase ng Inbred seeds? 

Ans/sug:1. Breeder seeds na may tag na kulay puti 

   2. Foundation seeds na may tag n kulay pula 

   3. Registered seeds na may tag na kulay green 

   4. Certified seeds na may tag na kulay blue 

   5. Good seeds na may tag na kulay yellow 

 

7. Anong kulay ng tag ng hybrid seeds? 

Ans/sug: orange 

 

8. Anong klaseng binhi ang magandang pang commercial? 

Ans/sug: Inbred 

 

9. Anong klaseng binhi ang dapat gamitin ng seed grower? 

Ans/sug: Registered seeds 

 

10. Ano ang hybrid seed production? 

Ans/sug:  

 

11. Ano ang hybrid? 

Ans/sug: Is seed produced by cross-pollinated plants. (male and female) 

 

12. Paano ang tamang paghahanda sa kamang punlaan? 

Ans/sug: 

a. Gumawa ng 400 m2 kamang punlaan para sa bawat 40 kgs.na binhi Inbrid) at 15 kgs.na binhi(Hybrid) 

b. Maghanda ng nakaangat na kamang punlaan na isng metro ang lawak at kung anong kumbiyenteng 

haba. 

c. Bago pataginang kamang punlaan maglagay ng 10 -15 na sako ng organikong pataba. 

 

13. Paano ang pagsabog tanim ng mga pinasibol na binhi? 

Ans/sug: Isabog tanim ang mga pinasibol na binhi sa dami ng 50gramo sa bawat metro kudrado. 

 

14. Paano ang tamang pangangalaga ng kamang punlaan? 

Ans/sug: 

 Panatilihin ang tubig 2-3 cm ang taas. 

Maglagay ng ammonium phosphate (16-20-0), o complete (14-14-14) sa dami ng 5-10 gramo bawat  

metro kudrado. 



 

15. Ano ang tamang edad ng paglilipat ng mga punla? 

Ans/sug: 21 – 25 araw na gulang 

16. Ilang punla sa bawat tundos? 

Ans/ sug:  

 1 -2 punla sa bawat tundos sa hybrid 

 2 -3 punlasa bawat tundos sa inbred 

 

17. Gaano kaluwang ang distansya ng bawat tundos? 

Ans/sug:  

  20 cm x 20 cm kapag tagtuyo 

 20 cm x 15 cm kapag tag ulan 

 

18. Ilan beses dapat mag araro ng bukid bago taniman? 

Ans/sug: 4 -5 beses 

 

19. Kalian dapat ang unang pag aararo ng bukid? 

Ans/sug: Pagkatapos mag ani. 

 

20. Bakit kailangan ararohin ang bukid pagkatapos mag ani? 

Ans/sug: Upang magkaroon ng sapat na panahon upang mabulok ang mga plant debris, at para mapigilan ang 

inog ng buhay ng insekto. 

 

21. Anong kahalagahan ng lupang naiprepara ng maayos bago ang takdang taniman? 

Ans/sug: 

 Weed control 

 Break the cycle of insect pest 

 Sanitation 

 Para maging buhaghag 

 

22. Bakit kailangan buhaghag ang lupa? 

Ans/sug: 

 Upang maganda ang root establishment ng palay. 

 

23. Bakit kailangan ihanda ang pilapil bago magtanim? 

Ans/sug: 

 water management 

weed control 

nutrient management 

 

24. Bakit namatay ang punla sa ginamit na farm manure? 

Ans/sug:  

 Maaaring hinde pa fully decomposed ang ginamit na compost material. 

 

25. Bakit maraming damo pag gumamit ng organikong pataba na mula sa dumi ng kalabaw at baka? 

Ans/sug: 

 Maaring hinde pa fully decomposed ang organic material. 

 

26. Paano malalaman na patag na ang lupang inihanda sa pagtatanim? 

Ans/sug:  

 Patubigan ng 2 -5 cm at pag wala ng nakaumbok na lupa ay patag na. 

 

27. Bakit mahalaga ang pagpapatag ng lupang taniman? 

Ans/sug:  

 Pantay na distribusion ng nutrients 

 Para mas madali ang pagcontrol ng damo 

 Ease in water management 

 

28. Ilan beses dapat magpatubig ng punla? 

Ans/sug:  



 Depende sa pagkabasa ng lupa 

 

29. Kailan ang tamang paglilipat tanim? 

Ans/sug: 

 Kapag handa na ang punla at taniman at makipagsabayan sa karamihan sa lugar. 

 

30. Bakit kailangan sabayan ang pagtatanim? 

Ans/sug:  

 Upang makaiwas sa mga pesteng umaatake sa palayan. 

 

31. Ano ang soil analysis? 

Ans/sug:  

A set of various chemical processes that determine the amount of available plant nutrients in the soil. 

 

32. Saan dapat sumangguni sa pag papaanalisa ng lupa? 

Ans/sug: BSWM o sa soil laboratory na matatagpuan sa lingayen. 

 

33. Kailan dapat ipasuri ang lupang sakahan? 

Ans/sug: Bago at pagkatapos ng cropping. 

 

34. Ano ang rekomended rate sa pag aabono sa pangasinan? 

        Ans/sug: 4-3-1 

35. Paano ang tamang paraan sa pagkuha ng soil sample? 

Ans/sug: 

 Remove plant residues in the soil surface. 

 Dig about 20cm deep 

 Slice about 5cm thick soil samples from vertical side 

 Collect about 10cm wide of the middle part of the vertical slice and place in a container. 

 Take samples from three random points of each field to tested 

 Mix all samples thoroughly 

 Take 1 kg. from composite sample and place in a plastic bag. 

 

36. Ano ang PH level ng lupa na kaayaaya sa palay? 

Ans/sug: 5-6 ph (neutral) 

 

37. Ano ang PH level ng lupang maasim na lupa? 

Ans/sug: below 5 

 

38. Ano ang PH level ng lupang maalat? 

Ans/sug: 6 above 

 

39. Ano ang sanhi ng pagiging maalat o maasim na lupa? 

Ans/sug: Maaring sa sobrang pag gamit ng mga in organic na fertilizer. 

 

40. Anong dapat gawin kapag hinde na produktibo ang lupang sakahan? 

Ans/sug: Maaaring depleted na ang lupa; kaya dapat ay ibalik ang mga nutrients na nawawala sa lupa sa 

pamamagitan ng mga organikong pataba. 

 

41. Anong elemento ang pangunahing kailangan ng palay? 

Ans/sug: N – P – K 

 

42. Ano ang split – fertilization? 

Ans/sug: ang pag apply ng fertilizer lalo ng  nitroheno, kalahati base sa rekomendasyon , and then supplying the 

remaining nitrogen as moisture condition improve. 

 

43. Ano ang nitrogen? 

Ans/sug: is a essential component of plant growth and plays a vital role in the development of healthy foliage. 

 

44. Anong ang dalawang pamamaraan ng pagtatanim ng palay? 



Ans/sug: 1. Transplanting 

    2. Direct seeded 

       45.    Ano ang transplanting na pamamaraan? 

  Ans/sug: Seedlings are first raised in seedbeds before they are planted in the field. 

46. Advantages ng transplanted? 

Ans/sug: 

47. Ano ang 2 klase ng sabog – tanim? 

Ans/sug: Wet seeding 

   Dry seeding 

 

48. Ano ang wet seeding? 

Ans/sug: prenipara ang taniman na may tubig atsaka  isabog ang binhi. 

 

49. Ano ang dry seeding? 

Ans/sug: prenipara ang taniman na tuyo at saka isabog ang binhi. 

 

50. Anu – ano ang mga dapat na e consedera sa pagpili ng pamamaraan ng pg tatanim ng palay? 

Ans/sug: 1. Objective o preference of farmer 

    2. Ecosystem 

    3.Resource available 

    4. Management capability of farmer 

51.       Anu – ano ang dapat isaalang –alang sa pagpili ng kamang punlaan? 

Ans/sug:1. Malayo sa area na infected ng tungro, grassy stunt at iba pang mga sakit. 

   2. Malayo sa ilaw upang maiwasan ang paglapit ng adult stem borer, brown plant hopper, and green 

leaf hopper. 

   3. Malapit sa irrigasyon. 

   4. Maganda ang condisyon ng lupa 

   5. May good drainage. 

52. Ano ang magandang punla? 

 Ans/sug: 1. Pantay ang laki at bulas. 

       2. Short leafsheats. 

       3. Free from pest and diseases. 

       4. More roots that are long and sturdy. 

53. Ano ang dalawang paraan ng paglipat – tanim? 

 Ans/sug: Random planting 

    Straight row planting 

54. Ano ang random planting? 

 Ans/sug: is done without definite distance or spacing 

55. Ano ang straight row planting? 

 Ans/sug: A definite spacing is maintained between plants. 

56. Ano ang kahalagahan ng paglagay ng organic fertilizer sa seedbed? 

 Ans/sug: Upang maging buhaghag at madaling bunutin ang punla 

57. Ilan organic fertilizer ang dapat ilagay sa kamang punlaan? 

 Ans/sug:  

58. Anong variety ang may pinakamataas na milling recovery? 



 Ans/sug: Base po sa data ng mga variety na approved ng NSIC ang variety na may pinakamataas ang milling 

 recovery ay ang NSIC Rc506 na may 73.4% milling recovery. 

59. Gaano ba dapat kaluwang ang kamang punlaan? 

 Ans/sug: 400sq.m 

60. Parang maluwang ang 400 sq.m para sa pang isang ektarya na binhi na hybrid o inbred? 

 Ans/sug: Upang may sapat na espasyo , atpantay – pantay na pagtubo at paglagu ng punla. 

61. Kailan ang tamang panahon ng paglalagay ng abono sa punla? 

 Ans/sug: Basal 

62. Bakit namatay ang punla sa ginamit na organic fertilizer? 

 Ans/sug: Maaring hindi pa fully decompost ang ginamit na organic. 

63. Bakit kailangan mag spray ng foliar? 

 Ans/sug: Upang matugunan an gang ibang nutrients na kailangan ng halaman na wala sa in organic fertilizer. 

64. Anong tamang oras ng pag spray ng insecticide? 

 Ans/sug: Early morning o late afternoon 

65. Kailan ang basal application ng fertilizer? 

 Ans/sug: Sa final na leveling; 0-10 Days after Transplanting 

66. Ano ang zinc deficiency? 

 Ans/sug: kakulangan ng halaman sa elementong zinc. 

67. Bakit naninilaw ang palay ko? 

 Ans/sug:Maaring may kakulangan sa zinc, tubig, o fertilizer at maaring sintomas ng sakit. 

68. Bakit konte ang suwe ng palay ko? 

 Ans/sug: Maaari pong kulang Sa Nutrisyon o tubig ; maaari din po na sobrang taas ng tubig sa pinitak, panatilin 

 po ang 2-5 cm taas ng tubig; maaari din pong  gawin ang alternatibong basa ang lupa at tuyo (AWD). 

69. Paano po ba o saan ba nanggagaling ang sakit sa palay?Inaalagaan naman ng maayos at nagkasakit parin, 

   Ans/sug: Maaring ang binhi ay susceptible sa sakit na mayroon sa lugar. 

   Maari din po alamin ang variety na resistant sa sakit na mayroon sa lugar. 

   Depende din sa panahon, dahil ang mga pathogen ay nasa paligid lang at kung mahina ang tanim natin ay    

   posibling magkasakit talaga. 

  Piliin mabute ang binhi na ayon sa lugar, at resistant sa sakit na mayroon sa ating lugar,at tamang pangangala sa 

  tanim. 

70. Paano maiiwasan ang sakit sa palayan? 

 Ans/sug: Pumili ng angkop na rekomendadong variety sa lugar. 

 Sundin ang tamang pag aabono, tamang panahon at tamang klase ng aboyo ayon sa soil analysis, o  

  MOET,LCC. 

 Magtanim ng rekomendadong variety na resistant sa sakit ng palay sa lugar. 

71. Ano ang favorableng condition ng mga peste? 

 Ans/sug: sobrang init at maulan o mahalumigmig 

72. Ano ang mga karaniwang peste na umaatake sa palay? 

 Ans/sug: Brown planthoppers, Aphids, Greenleafhopper at marami pa.. 



73. Paano maiiwasan ang mga peste o sakit sa palayan? 

 Ans/sug: Magtanim nga resistant na variety 

 Panatiling na malinis ang kapaligiran/ practice sanitation 

  Fallow period 

  Balanseng paglalagay ng abono sa tamang panahon 

  Thorough land preparation 

  Paggamit ng biological control 

74. Ano ang biological control agents? 

 

75. Ano ang fallow period? 

 Ans/sug:  

76. Ano ang halimbawa na ginagamit na biocontrol agent sa palay? 

 Ans/sug: Metarhizium 

77. Paano gamitin ang metarhizium? 

 Ans/sug: Ihalo ang 50 grams ng metharhizium sa 200 litro ng tubig na may halong sabon o dish washing  

  liquid at ibomba sa palay, para sa isang ektaryang palayan. 

78. Ano ang metharizium? 

 Ans/sug: isang klase ng fungus; na ginagamit na pangcontrol sa maraming klase ng peste sa palay. 

79. Saan pwede kumuha ng metharizium? 

 Ans/sug: Maaaring humingi sa tanggapan ng RCPC santa Barbara, pangasinan. 

80. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng metarizium? 

 Ans/sug: environment friendly,safe to humans and animals, compatible to IPM 

81. Ano ang rice stem borer? 

 Ans/sug: ang rice stem borer ay insekto na umaatake sa palayan sa pamamagitan ng  pagsipsip sa puso  

  ng palay, kapamilya ng harabas na umaatake sa sibuyas, 

82. Paano ang tamang pagsuri sa palay kung may sakit o pesteng umaataki sa palayan? 

 Ans/sug: Palagiang pagsubaybay sa palayan. 

83. Dapat bang mag spray ng pestesidyo pag may nakitang lumilipad na insekto sa palayan? 

 Ans/sug: Suriin muna kung anong klaseng insekto ang nakita,kaibigang kulisap o kalaban  

 Wag mag spray ng pestisidyo 30 DAT, dahil kaya ng palay na palitan ang mga nasira nyang dahon o  

  pinsala ng insekto. 

84. Anu – ano ang mga kaibigan kulisap ng palay? 

 Ans/sug: Lady beetle,spider,wasp, tutubi 

85. Bakit natutuyo ang palay ko at kalat kalat at mabilis kumalat? 

 Ans/sug: Suriin sa ibabang parte ng palay kung maraming mga brown plant hoppers, dahil sila ang  

  pangunahing sanhi ng pagkatuyot ng halaman,at maaring bumaba ang ani nito. 

86. Ano pestesidyo ang gagamitin ko pag umatake ang BPH? 

 Ans/sug: Gumamit ng pestisidyo na angkop para sa klase ng insekto. 



87. Paano maiiwasan ang mga pesteng BPH? 

  Ans/sug: Magtanim ng rekomendadong variety 

   Magtanim ng resistant variety 

   Practice fallow period 

   Practice sanitation 

   Balanseng paggamit ng abono 

   Gumamit ng metharizium 

88. Paano nakakatulong ang kaibigang kulisap sa palayan? 

  Ans/sug: Inaatake ng kaibigang kulisap ang mga insektong nakakapinsala sa palay. 

89. Ano ang kahalagahan ng regular na pagbisita sa palayan? 

 Ans/sug: Upang masubaybayyan ang posibling pag atake ng mga sakit at peste sa palayan, at para  

  maibigay ang tamang pag aalaga at pangangailangan sa palay. 

90. Kailan pwedeng mag spray ng herbicide sa palayan? 

 Ans/sug: 0 – 10 DAT, gumamit ng butachlor/Propanil. 

 91. Paano gamitin ang butachlor ? 

 Ans/sug:Apply to moist and puddled soil.Control water normally after applying without submerging the  

  seedlings. 

 Spray volume is 200 liters per ha. 

92. Anong damo ang pwedeng e control ng butachlor& propanil? 

 Ans/sug: Annual grasses,sedges at broadleaf. 

93. Bakit kailangan palitan ang mga namatay na palay pagkalipat tanim sa loob ng 5- 7 araw? 

 Ans/sug: Upang hindi mahuli ang mga ipapalit sa mga namatay. 

94. Ilang araw ang vegetative growth ng 125 day na variety ng palay? 

  Ans/sug: 

95.Ilan ang dahon ng seedling stage? 

 ns/sug: 3 

96. Kailan bumubuka ang bulaklak ng palay? 

 Ans/sug: 9am -1pm 

97.Ano ang heading? 

 Ans/saug: 50% ng uhay ay nakalabas na. 

98. Kailan mag umpisa ang paglabas ng uhay? 

 Ans/sug: When the panicle have exerted from the flagleaf. 

99. Ano ang flowering sa palay? 

 Ans/sug: Stage ng palay na kung saan ay bumubuka ang bulaklak upang makapasok ang nota ng palay  

  upang magkaroon ng laman. 

100. Wala ko gaanong ani, dahil sa bagyo na saktong pamumulaklak ng palay ko? 

  Ans/sug: Pamumulak ng palay ang pinakakritical na stage ng palay na kung saan napakasinsitibo sa mga  

  sa kalamidad. 



  Maaring pag aaralan ang pagtatanim, pwedeng sa susunod na taon ay iadjust ang buwan ng tanim  

  upang maiwasan na pamumulaklak ng palay ay marami ang ulan at malakas na hangin. 

101. Anu- ano ang mga growth stages ng palay? 

  Ans/sug: 1.Seedling to germination  

      2.Seedling 

      3.Tillering 

      4. Stem elongation 

      5. Panicle initiation to booting 

      6. Heading 

      7. Flowering 

      8.Milk grain 

      9. Dough grain 

   10. Mature grain 

102. Bakit kailangan maiprepara ang lupang sakahan 21 na araw bago ang aktuwal na pagtatanim? 

 Ans/sug: To protect seedlings from effects of high concentration of harmful substances generated by  

  decomposing. 

 To allow plants to utilize nutrients release during decomposition of organic matter. 

 To allow volunteer / dropseeds and weedseeds to germinate and eventually destroyed to avoid plants  

  mixtures and competitors. 

103. Bakit kailangan e level ang field? 

  Ans/sug: Upang balance ang distribution ng  nutrients sa lupa. 

104. Ano ang advantages ng wet seeding? 

 Ans/sug: Reduce labor cost and shorter the duration of maturity. 

105. Bakit mas mabilis ang magharvest and direct seeding rice compared to transplanted? 

 Ans/sug: Direct seeded rice matures 7- 10 days earlier than transplanted rice because seedling are not  

  pulled. 

106.  Anu-ano ang mga pamamaraan ng direct seeding? 

 Ans/sug: Dry seeding method 

     Wet seeding method 

     Drum seeding method 

107. Kailan magtillers ang palay pagkalipat tanim? 

 Ans/sug: 5-10 DAT ay umpisa nang magtillers. 

108. Kailan mag apply ng fertilizer sa dry seeding method? 

 Ans/sug: 15 – 20 DAT ay maaari nang mag apply ng abono 

109. Bakit mahalaga ang tubig sa rice production? 

 Ans/sug: Water greatly affects the rice plant, the soil nutrients,the physical status of the soil, insect pest  

  and diseases, and weed population. 

110. What is the best time to apply urea or N? 



 Ans/sug: Do not apply urea during the hottest time of the day or when it is windy to avoid gaseous N  

  losses to the atmosphere. 

111. What are the ways in preparing the rice field? 

  Ans/sug: Wetland tillage and dryland tillage. 

112. Ano ang wetland tillage? 

 Ans/sug: the soil is tilled in a saturated or flooded condition. 

113. What is dryland tillage? 

 Ans/sug: the soil is tilled during land preparation. 

114. Ano ang disadvantages of wet land tillage? 

 Ans/sug: Needs high water requirement 

 Soil structure is destroyed 

 Unfavorable for subsequent establishment of rice – based crops. 

115. Ano naman ang advantage ng wetland tillage? 

 Ans/sug: Improves weed control 

 Facilitates incorporation of organic materials and soil ammendments 

116. Ano ang advantages ng dryland tillages? 

 Ans/sug: Requires less water 

 Helps control golden snail 

 Soil aeration 

117. Ano ang dis advantages ng dry land tillage? 

 Ans/sug: High power requirement 

 Lack of suitable equipment 

118. Timing ng fertilizer application? 

 Ans/sug: 1. ( sandy loam soil,silt loam soil, loam soil) 3-4 times N application 

 a.During the final harrowing (basal) 

 b. During mid – tillering; 30 -35 DAT 

 c. During panicle initiation 

 d. During early flowering 

 2. (silty clay loam, sandy clay loam, sandy clay, silty clay,and clay) 2-3 times N application 

 a. Basal 

 b. Mid – tillering  

 c.Early panicle initiation 

119. Kailan ang best time fertilizer application sa long maturing variety? 

  Ans/sug: a. 115 day varieties (Split N into two doses) 

   ½ N basal 

   ½ N EPI 

   b. 120 – 130 varieties (split N into 3 doses) 



   1/3 basal 

   1/3 tillering 

   1/3 EPI 

120. Anu – ano ang symtomas ng N deficiency? 

  Ans/sug: A. Symptoms: 

1. Stunted plant growth 

2. Reduced tiller numbers 

3. Leaves are small, narrow, and erect (they turn yellow- green and brown) 

121. Ano ang dahilan ng N deficiency? 

  Ans/sug: Causes of N deficiency 

   1.low soil N supply 

   2. Insufficient application of N fertilizer 

   3.N loss due to heavy rainfall (leaching and seepage) 

122. How to prevent N deficiency? 

 Ans/sug: 1. Apply N fertilizer as needed based on LCC reading 

 2. Apply N in splits to increase efficiency. 

123. Ano ang LCC? 

 Ans/sug:  Leaf color chart, is used to estimate the rice crop’s N needs 

124. How to prevent P deficiency? 

 Ans/sug: Ans/sug: 1. Irrigate or flood the field to reduced ferric phosphate 

  2.Apply P fertilizer as basal or at early tillering stage 

125. Anu – ano ang mga syntomas ng P deficiency? Appear at all stages, 

 Ans/sug:1.  Stunted with reduced tillering. 

  2. Older leaves are narrow, short, very erect and have a dirty dark green color. 

  3. Yellowing of interveinal areas of lower leaves starting from the tip then the leaves turn brown 

    and winter. 

126.  Ano ang dahilan ng kakulangan sa K fertilizer or K deficiency? 

 Ans/sug: 1. Low soil K supply 

  2. low amount of K fertilizer applied 

  3.Rice straw burned and not returned to the field 

  4.Excessive use of N or N & P with insufficient K applied 

127. Ano ang zinc deficiency? 

 Ans/sug:  

128. How to prevent Zn deficiency? 

 Ans/sug: 1. Apply 10 – 15 kg( 1bag) of zinc sulfate/ha.within 10 DAT 

 2. Dip seedlings in 2% Zn Oxide (ZnO) suspension 

 3. Practice intermittent irrigation 

129. Ano po magandang binhi ? Sabog tanim para sa 2nd crop? 



 Ans/sug: NSIC Rc 438,160,218,402,222,GSR 11 

130. Anong inbred po at masagana sa ani at malambot po kanin? 

 Ans/sug: NSIC Rc 218,160,18 

131. Anong herbicide ginagamit sa punlaan na days edad ng punla?Para siguradong walang maisamang damo 

  pag transplant. 

 Ans/sug: Ans/sug: gumamit ng pyanchor ultra,pero dapat saturated yong punlaan bago mag spray. 

132. Pwede bang hindi  mag spray pag konte lang ang leaf folder sa palayan? 

 Ans/sug: Mag spray habang konte palang. 

 Maari din wag mag spray dahil konte lng. 

133. Ano maganda pang spray kapag may bacterial leaf blight po? 

 Ans/sug: gumamit ng BLB stopper. 

134. Ilan days po ba yong binhing NSIC Rc 218 na sabog tanim bago mag abono? 

 Ans/sug: Direct seeding 13 -21 DAS ang unang pataba. 

135. Saan po mahanap dinorado premium na seeds? 

 Ans/sug: Seedworks Phil. 

136. Pwede ba pagkasabog ng binhi sabuyan ng organic fertilizer para iwas kain ng ibon o daga ( direct  

   seeding), may bad effect kaya sa palay? 

 Ans/sug: Maaari po basta fully decomposed ang organic material. 

 Wag gumamit ng chicken manure na may amoy pa o nasa state of decomposition pa kasi marami po ang 

    masisira sa kasasabog na binhi. 

137. Magkano po angprice range nang mobile kiskisan ng palay? 

 Ans/sug: 5ook kasama destoner 

138. Sa mga seed grower makakapasa kaya sa seed laboratory ang ani kapag harvester ang gamit? 

 Ans/sug: Dapat ipalinis mabute ang harvester bago gamitin sa bukid nyo para hindi mahaloan ng ibang  

   variety. 

139. Ano po dahilan ng palay bakit po naninilaw ang dahon, NSIC RC 18 po ang tanim ko? 

 Ans/sug: Maaring dahilan: 

1. Kulang sa pataba 

2. Palaging babad sa tubig 

3. Walng tubig 

4. Zinc deficiency 

140. Ano ang BPH o ulmog? 

 Ans/sug:  Ay isa sa pinaka-mapinsalang peste ng palay ditto sa Pilipinas na nakakapagpababa nag ani. 

 Mabilis dumami ang  mga ulmog. 

141. Bakit mabilis dumami ang mga ulmog na ito? 

 Ans/sug: Dahilan sa mabilis na pagdami nito ay ang di wasto o labis na paggamit ng pesticidyo at N  

   fertilizer,isa na rin ang pagbabago ng klima. 

142.Ano ang pangunahin dahilan ng pagkamatay ng mga palay sa Pilipinas? 

 Ans/sug: Higit – kumulang 40% ng palay ang namamatay dahil sa pesteng ulmog. 

143.Anong mga Katangian ng  mapaminsalang ulmog? 



 Ans/sug: 1.Mas pinipili ng mga ulmog ang mga tanimang regular na pinapatubigan (irrigated) at sahod  

   ulan (rainfed). 

 2.Ang mga ulmog na nasa nymph stage at adult stage ay kadalasang makikita sa pinakapuno ng suwi  

  kung saan malilim at ang humidity o halumigmig ay mataas na may sukat na 2.5mm hanggang3.0mm 

 3. Ang mga batang nimpa ay kulay puti at nagiging kulay kape sa kanilang pagtanda. 

144. Anu- ano ang mga ibat – ibang epekto ng ulmog sa mga pananim? 

 Ans/sug:1. Sinisipsip ng mga ulmog ang katas at sustansya ng mga palay na nagiging sanhi ng pagkatuyo  

    o hopperburn. 

 2.Ito rin ang nagdadala ng virus na nagsasanhi ng rice ragged stunt at grassy stunt disease sa mga  

   pananim,at ang sakit na ito ay nakakahawa at hindi nalulunasan. 

145. Paano malalaman  na hopperburn na ang palayan? 

 Ans/sug:  Ay mapapansin kapag ang mga dahon ng pananim ay tumitiklop, nagkukulay dilaw, nalalanta,  

   natutuyo hanggang sa tuluyang mamatay? 

146.Paano ang tamang pangangalaga sa palayan upang maiwasan o mapuksa  ang pesteng ulmog? 

  Ans/sug: 1. I – monitor at obserbahan ang sitwasyon ng palayan upang maagapan ang anumang   

   pababadya o pag atake ng ulmog. 

  2. Malaki ang maitutulong ng sabayang pagtatanim laban sa mga peste sa palayan.Hikayatin ang lahat ng 

   magsasaka sa inyong lugar na magtanim ng sabay – sabay. 

  3.  Iwasan ang sobrang pag gamit ng N fertilizer. 

  4. gumamit lamang ng pestesidyo kung kinakailangan.Ang sobra o maagang paggamit ng pestesidyo ay  

  maaaring magdulot sa mga peste ng pesticide resistance o immunity na maaaring maging dahilan ng  

   mas malalang pagdami nito. 

  5.Ang maling pag gamit ng pestesidyo ay maaaring maging sanhi ng  pagkasira, pagkamatay at   

  pagkawala ng mga kulisap na kumakain at nagpapababa ng populasyon na mga pesteng insekto tulad ng  

    ulmog. 

  6. Alisin agad ang mga halamang may sakit at mga damo upang hindi mahawa ang mga malulusog at  

   walang sakit na pananim 

  7.Alisin agad ang mga halamang may sakit at mga damo upang hindi mahawa ang mga malulusog at  

    walang sakit na pananim. 

  8.Panatilihing malinis ang palayan. 

  9. Ipahinga ang lupa sa loob ng isang buwan. 

147.Ano ang calcium? 

 Ans/sug: Ang calcium ay tumutulong sa halaman sa pagbuo ng reproductive organ. 

148. Ano ang ibang source ng calcium? 

 Ans/sug: Calcium bone/ egg 

149. Ano ang kahalagahan ng calcium sa tanim? 

 Ans/sug: Pinatitigas at pinatatatag ng calcium ang halaman dahil iniimbak nito ang mga sustansyang  

   kinakailangan para maging pundasyon nito at magamit ng halaman. 

 Pinanatili ng calcium ang flower and fruit setting. 

150. Paano gumawa ng calphos? 

  Ans/sug: a. Calcium bone:  

1. Kumuha ng buto ng karne iluto at tanggalin ang karne nito. 

2. Palamigin 



3. Ilagay sa plastic container na may isang galong suka ng niyog. 

4. Takpan at buruhin sa loob ng 20 na araw. 

 

 b. Calcium egg: 

1. Isangag ang 3 kilong balat ng itlog hanggang umitim 

2. Palamigin at ilagay sa plastic container 

3. Haluan ng 5 galon na suka ng niyog 

4. Takpan at buruhin sa loob ng 20 na araw 

151. Paano gamitin ang calphos? 

  Ans/sug:1. Ihalo ang 1 -2 lata ng sardinas sa bawat 16 litro ng tubig. 

   2. Spray ang calphos sa lupa 

   3. Maaari din magbaon ng dinurog na buto sa lupa bilang pataba. 

   4. Regular na magbomba ng calphos sa ikasampong araw bago mamulaklak at kapag namunga  

    na anghalaman para sa mas masaganang ani. 

   5. Ihalo ang calphos sa compost para maparami ang taglay na calphos. 

152. Ang calcium po maganda sa palay? 

 Ans/sug: Ang calcium ay isa sa essential element na kailangan ng palay, although most ng ating palayan  

   sa Pilipinas ay hinde naman deficient sa calcium. 

153. Ano ang tungro? 

 Ans/sug: Ay sakit ng palay na cause ng tungro virus, at kung nasa reproductive stage ay tolerable  

  na ang atake ng tungro. 

154. Ano ang mga karaniwang sintomas ng sakit na ito ng palay? 

 Ans/sug: Pagkabansot at paninilaw o pagkukulay dalandan ng mga dahon ng halaman. 

 

GOLDEN KUHOL…. 

155. Ano ba ang Golden Apple Snail? 

 Ans/sug:major pest attacking rice seedlings. 

  Voracious feeding habits 

156. Ilan beses pwedeng mangitlog ang babaeng kuhol? 

 Ans/sug: 1000-2000 na itlog sa isang buwan. 

157. Gaano katagal ang buhay ng isang kuhol? 

 Ans/sug: Aabot ng 3 taon o higit pa 

158. Gaano katagal ang reproductive period ng kuhol? 

 Ans/sug: Umpisa sa 60 days hanggang 3 taon. 

159. Ilan araw bago mag hatch ang itlog ng kuhol? 

 Ans/sug:  hatch in 7 -14 days after egg laying 

160. Ilang porsyento ang mapipisa sa isang kumpol na itlog ng kuhol? 

 Ans/sug: 80% hatchability 

161. Paano macontrol ang kuhol? 

 Ans/sug: 1. Hand pick GAS from rice paddies in the morning and late afternoon. 



  2. Construct small canals to confine snails and place plants that contain toxic substances against  

    GAS. 

162. Anu – anong mga halaman ang may toxic substances para macontrol ang GAS? 

 Ans/sug: 1.Sambong leaves,tobacco leaves,calamansi leaves,makabuhai leaves, neem leaves 

163. Anong halaman ang attractants para sa GAS? 

  Ans/sug: Leaves of gabi/taro, banana, papaya. 

 

ONION INSECT PEST (HARABAS) 

164. Ano ang insektong Harabas? 

 Ans/sug: Peste na kumakain ng ibat – ibang uri ng halaman at isa sa pangunahing peste ng sibuyas sa  

   maraming bansa. 

165. Anong mga pamamaraan upang malaman ang possibling pagkakaroon ng infestation ng harabas? 

 Ans/sug: Para sa maagap na pagtuklas ng harabas maaaring gumamit ng light trap o pheromone trap. 

166. Ano ang light trap? 

 Ans/sug: Ang light trap ay illuminated trap for attracting and catching nocturnal animals, especially  

    moths and other flying insects. 

167. Ano ang pheromone trap? 

 Ans/sug: Pheromone trap ay isang trap na may sex hormone ng babaeng insect upang maakit ang mga 

     male moth sa bitag. 

168. Ano ang itsura ng itlog ng harabas? 

 Ans/sug: Ang itlog ng harabas ay nakakumpol na may 800 -1000 harabas pag napisa. 

  Ang kulay ng itlog ay medyo berde hanggang puti at nababalot ng kulay abuhing malabulak. 

169. Kailan mapipisa ang itlog ng harabas? 

 Ans/sug: Ang itlog ng harabas ay mapipisa sa loob ng 2-3 araw. 

170. Gaano karaming insekto ang mapipisa sa itlog ng moth? 

 Ans/sug: 800 – 1000 piraso 

171. Paano mapupuksa habang itlog palang? 

 Ans/sug: 1. Pwedeng gumamit ng pheromone, dahil ang mga babaeng moth na hinde masisimelyahan ay 

   mangingitlog parin ngunit ang mga itlog nito ay bugok o hinde na mapipisa. 

  2. Maaaring gumamit ng ovicidal effect na pestesidyo. 

172. Kailan umaatake ang mga insektong harabas? 

 Ans/sug: Sa panahong mainit ang temperature; sa buwan ng Feb. – May. 

173. Ano pang ibang paraan upang makontrol o maiwasan ang pagdami ng harabas? 

 Ans/sug: Sanitasyon, cultural, physical, biological, at chemical 

174. Ilan ang yugto ng inog ng buhay ng harabas? 

 Ans/sug: Anim na yugto 

175. Anu – ano ang yugto ng buhay ng harabas? 

 Ans/sug: 1.  

176. Anong yugto ng harabas ang mapaminsala? 



 Ans/sug: oud na yugto ay umaabot ng 14 – 18 araw; ito ang yugto ng harabas na mapaminsala. 

177. Anong yugto ng harabas na mas mainam maglagay ng pestesidyo? 

 Ans/sug: Sa yugto ng oud; at sa gabi gawin ang pagbomba dahil ang harabas ay nocturnal? 

178. Ano ang nocturnal? 

 Ans/sug: sa gabi kumakain ang insektong harabas. 

179. Ano ang oud tulog na harabas? 

 Ans/sug: Ito ang yugto ng harabas na kung saan ay pumupunta sila sa ilalim ng lupa at tumatagal ng 6 -8  

    araw. 

180. Ano ang itsura ng paru- paru ng harabas? 

 Ans/sug:  May patse – patseng abuhin at kayumanggi,kulay abo o puti. 

181. Gaano katagal ang buhay ng lalake at babaing paru – paro ng harabas? 

 Ans/sug: Ang paru – paro ng harabas ay umaabot ng 7 -17 na araw. 

182. Gaanon karami ang pwedeng iitlog ng isang paru – parong harabas? 

 Ans/sug: Aabot sa 1000 na eggmass sa loob ng anim na buwan. 

 183. Ano – anong halaman at damong pinipinsala/kinakain ng harabas? 

  Ans/sug: Kamatis, talong,sibuyas, at marami pang iba 

Iba pang suliranin sa palayan (peste) 

184. Ang uod ng langaw (whorl maggot Hydrellia philippina). 

 Pinsala ng uod langaw: 

1. Karaniwang pinsala ay natutuyong himaymay (tissue) sa may gilid ng umuusbong na dahoon. 

2. Sa paglaki ng dahoon, ang sinalantang bahagi, na kulay dilaw, ay nagiging kapansin – pansin. 

3.  Kakaunti ang mga suwi at maaring maantala ang paggulang. 

4. Ang pinsala ay nagaganap mula sa pagpupunla hanggang sa panahon ng pinakamaraming 

pagsusuwi. 

5. Ang mga pinipinsala ng uod ng langaw ay mga palayang lubog sa tubig. 

 

Ang mga hustong gulang (adults) ay 2 milimetrong haba at naglalagak ng isa – isang itlog sa ibabaw ng 

dahoon. Ang mga bagong pisang oud (larvae) ay nagtutungo sa pinakagitnang bahagi ng puno at nanginginain sa 

mga gilid ng nagsisilaking dahoon. Ang mga uod ay mamerdeng – dilaw sa gitna ng kumpon ng dahoon.Ang mga 

uod tulog ay matatagpuan sa labas ng huwaho. 

 

185. Ano ang thrips? (Baliothrips biformis) 

 Ans/sug: Ay napakaliit,balingkinitanng karaniwang 1-2 milimetro ang haba, at may 5- 8 baha – bahaging  

  sungot, maaaring may pakpak o wala. 

186. Paano nakakapinsala ang pesteng to? 

  Ans/sug. 

187. ano ang zinc deficiency sa palay? 

 Ans/sug : ito ay isang nutrients o chemical na kailangay sa paglaki ng palay. 

188. Panahong pagpapahinga sa lupa? 

 Ans/Sug: Panahon na ipinapahinga ang lupa upang maging masagana ang susunod na taniman. 

189. Bakit kailangan pagpahingain ang lupa? 

 Ans/ sug: 1. Pinipigilan ang pagdami ng peste 



 2. Nasisira ang mga pinamamahayan ng mg sakit 

 3.Pinabibilis ang pagkabulok ng mga natirang parte ng tanim at magsisilbing pataba. 

190. Ano ang Rice Tarification Law? 

  Ans/sug: Republic Act No. 11203 otherwise known as the “Rice Tariffication Law” was promulgated to  

 ensure food    security and to make the country’s agriculture sector viable, efficient and globally competitive. 

Republic Act 11203 has created the Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) or Rice Fund to improve 

rice farmers’ competitiveness and income amidst liberalization of the Philippine rice trade policy that lifted 

quantitative restrictions on rice imports and replaced it with tariffs, among others. 

It seeks to replace the quantitative restriction (QR) on rice imports with tariffs and lifts the quantitative export 

restrictions on rice. It amended the two-decade-old Republic Act No. 8187 otherwise known as the 

“Agricultural Tariffication Act of 1996”. The amendment lifts the QR, which have allowed the Philippine 

authorities to limit the rice importation volume annually, will now pave way to individuals and businesses, upon 

paying the 35 % tariff, to import additional volume of rice from Southeast Asian countries. 

Republic Act No. 11203 otherwise known as the “Rice Tariffication Law” - is designed to aid local rice farmers 

transition to a new rice regime (i.e., liberalized rice market) within the next six years. Sourced out from the tariff 

revenues from rice imports, the fund with a P10 billion annual appropriation for the next six year shall be 

particularly used to empower the local rice farmers to become competitive. To do so, according to our economic 

managers, local farmers are admonished to boost yield by at least 6t/ha with 30% reduction in the cost of 

production.  

191. Ano – anong programa mayroon ang RCEF? 

 Ans/Sug: 

a. Rice farm machinery and equipment;  
b. Rice seed development, propagation, and promotion; 
c. Expanded rice credit assistance;   
d. 4) Rice extension services, which shall be implemented in an integrated manner 

 
192. Paano ba mag avail ng farm equipment sa RCEF? 

Ans/Sug:  

1. Makipag ugnayan sa inyong pinakamalapit sa Municipal Agriculture Office ng inyong lugar. 

2. Kompletohin ang mga kaukulang dukumentong kailangangan: 

a. Endorsement letter mula sa MAO 

b. Farmers Association Profile 

c. Letter of intent 

d. Omnibus sworn certification 

e. Registro ng Asso. / Coop / IA 

f. FCA registration to DA 

g. Ipasa sa PREC  

h. Antayin ang mga susunod na hakbang… for approval 

193. Ano ang FCA? 

Ans/Sug: Farmer’s Cooperatives and Associations 

 

194. Sino – sino ang mga FCA’s? 

 Ans/Sug: 

  3.1 Duly registered Farmer Organizations / Farmer Associations; 

 3.2 Duly registered Irrigators Associations / SWISAs / ARBOs; 

 3.3 Government Organized NGOs / POs accredited by RFOs; 

 3.4 Agriculture-based Multi-Purpose Cooperatives. 

 

195. Paano magpaacredit ng FCA”s sa DA-National? 

 Ans/Sug: Kompletuhin ang mga dokumento 

 Endorsement letter mula sa MAO 

 Farmers Association Profile 

 Letter of intent 

 Omnibus sworn certification 



 Registro ng Asso. / Coop / IA 

 
 

196. Paano magpaacredit sa SB ng munisipyo as CSO (Civil Society Organization)? 

Ans/Sug: Kompletuhin ang mga dokumento 

 Letter of intent addressed to the Vice Mayor 

 Duly accomplished form stating the purpose and objective/s of the association 

 Board resolution 

 Copy of SEC registration 

 Annual accomplishment report 

 Latest financial statement 

 Minutes of the meeting 

 Sworn Statement 

 

 

     CORN QUESTIONAIRES 

 

1. Paano ang paghahanda sa wastong binhing itatanim? 

Ans. -      Magpasya kung ang mais na itatanim ay hybrid o open-pollinated variety (OPV) 

- Pumili ng barayting mataas mag-ani, matibay sa sakit at pesteng kulisap 

- Gumamit ng magandang kalidad ng binhi na nabibili sa maaasahan at kilalang kumpanya o ahensya ng 

pamahalaan. 

 

2. Ano ang hybrid variety? 

Ans. -      Magkakatulad ang mga anyo (purity seeds) 

- Hindi maaring mabinhi ang sarili 

 

3. Ano ang  kagandahan sa pagtatanim ng Hybrid Variety? 

Ans. -       Mataas ang ani kaysa OPV 

-  mhal ang binhi kapag ipinagbili sa mga traders 

 

4. Ano ang open pollinated variety o OPV? 

Ans. -      Magkakaiba ang anyo 

- Maaaring mabinhi ang sariling ani 

- Mababa ang ani kaysa hybrid 

 

5. Ilang kilo ng binhi ang kailangan itanim sa isang ektarya kung ang itatanim ay hybrid barayti? 

Ans. 16-18 kilos 

 

6. Ilang kilo ng binhi ang kailangan itanim sa isang ektarya kung ang itatanim ay open pollinated variety (OPV)? 

 

Ans.  20 kilos 

 



7. Kailan ang unang pag-aararo sa lupang tatamnan? 

Ans. Isang buwan bago magtanim 

 

8. Bakit kailangang araruhin ang lupa isang buwan bago magtanim? 

Ans.  Upang ang mga dayami o katawan ng halaman at damo ay madaling mabulok makakatulong din ito upang 

makamit ang magkakatulad na tindig ng halaman at upang mabawasan ang pagtubo ng damo. 

 

9. Paano ang paghahanda sa lupa sa lugar na mais lang ang itinatanim? 

Ans.  Sa mga lugar na mais lang ang itinatanim, araruhin ang taniman ng isang beses habang sapat pa ang 

pagkabasa ng lupa. 

 

10. Paano ang paghahanda sa lupang mais ang itinatanim pagkatapos ng palay? 

Ans. Sa mga lugar na mais ang itinatanim pagkatapos ng palay kailangang mamasa-masa ang lupa bago araruhin. 

Matapos araruhin, patubigan kaagad ang taniman bago suyurin at tudlingan upang makamit ang kailangan ng 

lupa. 

 

11. Ano ang tamang espasyo ng pagtutudling? 

Ans. Sa pagtutudling siguraduhin ang mga tudling ay may pagitan na hindi  lalampas sa 75cm at lalim na 8cm. 

 

12. Ano ang tamang lalim ng pag-aararo kapag ang ginamit na kasangkapan ay traktora? 

Ans. 14-16 cm 

 

13. Ano ang tamang lalim ng pag-aararo kapag ang ginamit na kasangkapan ay kalabaw? 

Ans. 6-8 cm 

 

14. Kalian dapat durugin ang lupa (pulverize) ang lupa? 

Ans. Dalawang linggo bago magtanim 

 

15. Kalian dapat araruhin ang lupa sa pangalawang pagkakataon? 

Ans. Isang lingo bago magtanim 

 

16. Kailan dpat muling durugin (pulverize) ang lupa? 

Ans. Dalawang araw bago magtanim upang maging pino ang lupa. 

 

17. Ano ang kahalagahan ng paghahanda ng lupa? 

Ans. –    mabilis ang pagtubo at maayos na paglaki ng halaman 

- Mapipigilan ang pagtubo ng damo 

- Mapatas ang kakayahan ng lupa sa pagpapanatili ng tubig 

 

18. Kalian dapat mag abono? 

Ans. Mag-abono sa tudling bago magtanim 

 

19. Paano ang tamang pag aabono kung ang lupa ay naipasuri na? 

Ans. Gamitin ang 50 % na nitroheno at lahat ng posporus o potasyum ( ilaan ang natirang 50% ng nitroheno para 

sa susunod na pag-aabono isang buwan pagkatanim.) 

N-50% 

P-100% 

K-100% 

 

20. Paano ang tamang pag-aabono kung ang lupa ay hindi naipasuri? 

Ans. 6-8 sakong abonong complete (14-14-14) bawat ektarya 

 

21. Paano ang tamang pag-aabono kung ang lupa ay hindi naipasuri pag ang itinanim ay OPV? 

Ans. 4-6 sakong abono ng complete (14-14-14) bawat ektarya. 

 

22. Paano mababawasan ang paglalagay  ng inorganic fertilizer? 

Ans. Mababawasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng organikong pataba 

 

23. Ano ang mga organikong pataba? 

Ans. Ito ay ang mga sumusunod 

- Dumi ng hayop 



- dahoon 

- dayami 

- basurang nabubulok 

- compost pile 

 

24. Paano ang pag-aapply ng organikong pataba? 

Ans. Ihalong Mabuti ang mga pataba sa tulog ng araro at kalmot sa panahon ng paghahanda ng lupa. Maari ding 

gamitin ang Bio-N. 

 

25. Ano ang Bio-N? 

Ans. Ang Bio-N ay isnag organikong pataba para sa mais, palay tubo at gulay. 

 

26. Ano ang mga nilalaman ng Bio-N? 

Ans. Naglalaman ng dalawang uri ng bakteryang mula sa ugat ng talahib. Ang mga bakteryang ito ay may 

kakayahang magamit ang hangin nitroheno (nitrogen gas) sa nyong magsisilbing abono sa halaman. 

 

27. Ilang porysento ang nababawas na gastos sa paggamit ng organikong pataba? 

Ans. 50-70 % 

 

28. Ano ang iba pang benepisyo ng paggamit ng Bio-N? 

Ans. Bukod sa pagrecycle ng hangin nitroheno, ang bakteryang nasa Bio-N ay nagpaparami ng ugat na 

tumutulong sa pagsipsip ng iba pang elemento sa lupa na kailangan para sa kalusugan ng halaman. 

 

29. Paano gamitin ang  Bio-N? 

Ans. Ang butil ng binhi ay binabasa at hinahaluan ng Bio- N  

30. Ilang pakete ng Bio-N ang kinakailangan sa isang ektaryang taniman? 

Ans. Limang (5) paketeng Bio-N 

 

31. Ilang gramo ang nasa isang paketeng Bio-N? 

Ans. 200gram/pakete 

 

32. Ano pa ang mga karagdagang benepisyo o Kagandahan sa paggamit ng Bio-N? 

Ans. -      Dahil ang Bio-N ay organikong pataba, walang masamang epekto ito sa kapaligiran. 

- Nagkakaroon ng natural na panlaban sa insekto ang mais na ginamitan ng Bio- N 

 

33. Gaano katagal ang bias ng Bio-N? 

Ans. Tatlong buwan lamang ang bisa ng Bio-N kung kayat kailangang bigyang pansin ang expiry date na nakatala 

sa labas ng pakete. 

 

34. Kailangan bang tabunan ng lupa ang abono? 

Ans. Oo 

 

35. Bakit kailangang tabunan ng lupa ang abono? 

Ans. Para maiwas ang pagdidikit-dikit nito 

 

36. Ilang binhi ng mais ang dapat itanim sa isang tudling kung ang itatamin ay Hybrid variety? 

Ans. Isang binhi lamang 

 

37. Ilang agwat dapat ang pagitan ng tudling sa pagtataniman ng Hybrid variety? 

Ans. 20cm 

 

38. Ilang binhi ng mais ang dapat itanim sa isang tudling kung ang itatanim ay open pollinated variey o OPV? 

Ans. 1-2 binhi 

 

39. Ilang agwat dapat ang pagitan ng tudling sa pagtataniman ng open pollinated variety (OPV)? 

Ans. 25cm 

 

40. Kalian dapat patubigan ang bagong tanim na mais? 

Ans. Patubigan ang mga bagong tanim na binhi sa panahon ng tag- araw upang ito ay agad na sumibol nang 

sabay2x. diligan ang bagong sibol nang may 5-7 araw ang pagitan hanggang dalawang linggo pagkasibol. 



Magpatubig tuwing ika-dalawang linggo hanggang 21 araw bago mag-ani kung tag-ulan, magpatubig lamang 

kung kinakailangan. 

 

41. Bakit kailangang padaanan ng araro ang pagitan ng tudling 21 araw pagkatanim? 

Ans. Upang masugpo ang damo 

 

42. Kalian dapat mag-abono pagkatapos magtanim? 

Ans. 25-30 araw pagkatanim 

 

43. Anung abono dapat ang i-apply pagkalipas ng 25-30 araw ng pagkatanim kung ang lupa ay naipasuri na? 

Ans. 50 % na nitroheno 

 

44. Anung abono dapat ang i-apply pagkalipas ng 25-30 araw ng pagtatanim kung ang lupa ay hindi naipasuri? 

Ans. Hybrid at OPV: ilagay ang 4-6 na bag ng ammonium sulfate (21-0-0) o 3 bag ng urea (46-0-0) 

 

45. Bakit kailangang padaanan ng araro ang tudling pagkatapos mag-abono 

Ans. Upang matabunan ang abono at puno ng tanim makakatulong din ito sap ag-sugpo ng damo. 

 

46. Bakit kailangang patubigan agad ang taniman pagkatapos mag-abono 

Ans. Para matunaw ang abono at hindi magdikit-dikit 

 

47. Bakit mahalagang bisitahin ang taniman?  

Ans. Upang malaman ang sitwasyon ng isang halaman, anung mga peste ang nandito nang sa ganun masugpo 

ang mga ito sa lalong madaling panahon. 

 

48. Ano ang mga mapaminsalang insekto ang umaatake sa mais? 

Ans.      -      Asian Corn borer 

- Corn earworm 

- Corn seedling maggot 

- White grub 

- Cutworm 

- Corn semi-looper 

- Corn aphids 

- Locust 

- Common field rat 

 

49. Ano ang asian corn borer? 

Ans. Ang asian cornborer ay isa sa pinakamapaminsalang pesteng kulisap. 

 

50. Paano nakakapinsala ang asian corn borer sa tanim na mais? 

Ans. Nakakapaminsala ito sa mais sa pamamagitan ng  panginginain nito sa loob ng halaman. 

 

51. Gaano kalaki ang pinsalang dulot ng asian corn borer? 

Ans. May kabuuang 52% ang mawawala dahil sa perwisyong naidudulot ng Asian corn borer. 

 

52. Anong itsura ng itlog ng Asian corn borer? 

Ans.  Parang putting kaliskis ang itsura na grupo kung lalabas ang mga itlog. 

 

53. Ilang pirasong itlog ng Asian corn borer ang nasa  isang grupo? 

Ans. 25-50 na itlog bawat grupo 

 

54. Saang parte ng halaman makikita ang mga itlog ng Asian corn borer? 

Ans. Makikita ito sa parting taas at ibabang bahagi ng dahon. 

 

55. Ilang araw bago mapisa ang mga itlog ng Asian corn borer? 

Ans. Mapipisa ang mga ito sa loob ng 4-5 araw 

 

56. Anong inog ng buhay (life cycle) ng Asian corn borer ang pinakadelikado sa  halamang mais? 

Ans. Uod (Larvae) 

 

57. Bakit Uod ang pinakamapaminsalang parte sa inog ng buhay ng Asian corn borer? 

Ans. Sapagkat, nanginginain ito sa loob ng halamang mais 



58. Anong itsura ng kapipisang itlog ng asian corn borer? 

Ans.     -       Ang kapipisang itlog ng Asian corn borer ay kulay rosas na may halong maitim at maris kapeng linya 

sakanyang katawan. 

- Ang kulay ng uod ay mapusyaw na de rosas at nagiging kayumanggi hanggang sa mawala ang kulay 

nito. 

- Karaniwan lang ang laki ng uod at nagiging mapusyaw na dilaw ang kulay nito, may haba itong 17-

29mm. 

 

59. Ilang araw ang itinatagal ng uod bago maging ganap na gamu-gamo (moth)? 

Ans. 5-12 na araw  

 

60. Anong itsura ng Asian corn borer kapag ganap na itong gamu-gamo (moth)? 

Ans.      -      Naninilaw na may maris kape ang kulay na may linya-linya ang pakpak 

- Ang ganap na babae ay mas Malaki ang katawan kung ikukumpara sa gamu-gamong lalaki. 

 

61. Anong pinsala ang naidudulot ng Asian corn borer? 

Ans.     –     nagkakaroon ng maliit na butas (pinhole) sa dahon  ng mais na hindi pa namumukadkad 

- Butas-buta sang mga tangkay ng halaman at dulo ng labasan ng bunga ng mais. 

- Putol-putol na mga sanga at bulaklak ng mais 

- Pagkasira sa dulo ng buko o puso ng mais 

- Kung grabe ang pinsala napuputol at nalalaglag ang mga bunga 

- Apektado ang paglaki ng halaman hanggang maging ganap ang paglaki nito 

 

62. Maliban sa mais anong  mga halaman pa ang inaatake ng Asian corn borer? 

Ans. Soybeans, munggo, okra, kamatis, tabako, sili, Tubo, bulak, at kamote 

 

63. Paano maiiwasan ang pag-atake ng asian corn borer?  

Ans.      -     Sanitasyon (panatilihing malinis ang sakahan) 

- Sabayang pagtatanim 

- Tanggalin (detassel) ang 75% ng bulaklak ng mais kung tag-araw at 65% kung tag-ulan 

 

64. Ano ang tamang oras o panahon kung kinakailangan ng mag-ispray/bomba ng kemikal? 

Ans. Magsiyasat para sa pinsala ng peste sa 50-100 puno ng mais 2 beses pataas kada lingo. Magbomba lamang 

kung mayroon nang 20% (sweetcorn) o 30% (field corn) na tanim ang nasira. 

 

65. Maliban sa kemikal ano pa ang maaaring gamiting pamuksa sa corn borer? 

Ans. -      Bacillus thuringiensis 

- Trichogramma 

- Earwig 

- Orius 

 

66. Ano ang Bacillus thuringiensis? 

Ans. Ang Bacillus thuringiensis ay bakteryang pumapatay sa pesteng kulisap 

 

67. Paano gamitin ang Bacillus thuringiensis  pamuksa sa mapaminsalang cornborer? 

Ans. Ibomba ang Bacillus thuringiensis kapag may nakitang itlog o maliliit na uod ng corn borer gawin lamang ito 

sa bandang hapon o takipsilim 

 

68. Bakit kailangang sa hapon o takipsilim ang pagbomba ng Bacillus thuringiensis 

Ans. Sapagkat, ang bakterya ay sensitibo sa init ng araw 

 

69. Bakit kailangang maging masiyasat sa mga pinsala ng peste sa taniman? 

Ans.  Upang maiwasan ang mababang ani at maging tama ang panahon sa paggamit ng  Bacillus thuringiensis at 

kemikal. 

70. Paano napupuksa ng Trichogramma ang corn borer? 

Ans. Kinakain nito ang itlog ng corn borer 

 

71. Paano napupuksa ng earwig ang corn borer? 

Ans. Kinakain nito ang itlog, uod at pyupa ng corn borer 

 

72. Paano napupuksa ng orius ang corn borer? 

Ans. Sinisipsip nito ang katas ng itlog at maliliit na uod ng corn borer. 



73. Ano ang Integrated Pest Management? 

Ans. Ang Integrated Pest Management ay kombinasyon ng ibat-ibang paraan sa pagsugpo ng corn borer. 

 

74. Ano ang Bt-Corn? 

Ans. Isang barayti ng mais na nagtataglay ng isang protina na galling sa isang karaniwang bakterya- Bacillus 

thuringiensis (Bt). 

75. Paano napupuksa ng Bt-Corn ang corn borer? 

Ans. Sinisira nito ang tiyan ng corn borer 

 

76. Ligtas bang kainin ng tao ang Bt- Corn? 

Ans. Oo 

 

77. Bakit ligtas  Kainin ang Bt-Corn? 

Ans. Sapagkat ang tiyan ng tao ay maasim (acidic) samantalang ang sa corn borer ay maalat (alkaline). 

 

78. Ano ang Insect Resistance Management? 

Ans. Ang IRM ay isang paraan upang mabawasan ang posibilidad na maging maresistensya ang corn borer sa Bt- 

Corn. Kasama dto ang pagtatanim ng 20% na pangkaraniwang hybrid (refuge) malapit sa Bt-Corn hybrid. Kung 

sakaling may ilang mabuhay na Bt-Corn resistant corn borer ay malalahian ang mga ito ng mas maraming normal 

na corn borer at hindi na dadami ang purong Bt resitant corn borer. 

 

79. Ano ang corn earworm? 

Ans.      -     Uod na namiminsala sa bunga ng mais 

- Uod na namiminsala sa buko ng tabako 

- Uod na namiminsala ng bunga ng kamatis 

- Uod na namiminsala sa bunga ng bulak 

 

80. Anong itsura ng itlog ng corn earworm? 

Ans. Maliliit na bilugan ang mga ito at isa-isang nilalabas ang itlog sa mga sariwang buhok sa mga bunga ng mais. 

 

81. Ilang araw bago mapisa ang itlog ng corn earworm? 

Ans. 2-8 na araw 

 

82. Anong inong ng buhay ng corn earworm ang pinakamapaminsala? 

Ans. Uod (Larvae) 

 

83. Anong itsura ng uod ng corn earworm? 

Ans.      -      sari-sari ang kanilang kulay. Maaaring may maris kape at nangingitim 

- Ang ulo nito ay mapusyaw na may maris kape ang kulay 

- Ang ganap na uod ay umaabot ang haba sa dalawang (2) pulgada 

 

84. Ilang araw bago maging ganap na gamu-gamo (moth) ang corn earworm? 

Ans. 2 linggo 

 

85. Anong itsura ng corn earworm kapag ganap na itong gamu-gamo (moth)? 

Ans.      -     Ang gamu-gamo ay may berdeng mata, maluwang na bunganga at ang pakpak nito ay umaabot sa isa at 

kalahating pulgada (1/2 inch) 

 

86. Anong peste pa ang umaatake sa mais? 

Ans. Corn Plant Hopper o Waya-waya 

 

87. Ano ang kultural na pamamaraan upang masugpo ang corn plant hopper? 

Ans. -      ikot tanim (crop rotation) upang maputol ang buhay ng corn plant hopper o wayawaya, halimbawa ay 

Mais-bulak-kamote. 

- Sunugin ang mga tirang pinag-anihan upang mapatay ang mga itlog, batang waya-waya(nymphs) at iba 

pang magulang na waya-waya  

 

88. Ano ang biyolohikal ang maaaring pamuksa sa corn plant hopper? 

Ans. – Anargus 

- Insektong hemipteroid crythorinus 

- Tutubi 



- Gagamba 

- Earwig 

 

89. Paano mapupuksa ng anargus ang corn plant hopper? 

Ans. Kinakain nito ang itlog ng waya-waya?  

 

90. Paano mapupuksa ng tutubi ang corn plant hopper? 

Ans. Ang mga tutubi ay pumapatay samga may gulang ng waya-waya 

 

91. Paano mapupuksa ng gagamba at earwig angcorn plant hopper o waya-waya 

Ans. Kinakain nito ang bata at malalaking waya-waya 

 

92. Anong kemikal ang maaring i-spray/ibomba sa corn plant hopper? 

Ans. Magbomba ng kemikal na may aktibong sangkap na Actara, gador, thiamethoxam, carbaryl, at 

deltamethrin. 

 

93. Kailan dapat gawin ang pag-ispray/ pagbomba? 

Ans. Gawin lamang ito tuwing ika-7 hanggang ika-10 araw 

 

94. Bakit kailangang 7 araw hanggang ika-10 araw ang pagitan ng pagbobomba ng kemikal? 

Ans. Sapagkat sa pamamagitan nito ay makakahabol ang populasyon ng mga ahenteng biyolohikal. 

 

95. Ano ang pinakamapaminsalang sakit ng mais? 

Ans. Downy mildew 

 

96. Anong uri ng sakit ang downy mildew? 

Ans. Ang downy mildew ay sanhi ng fungus na nagsisimulang umatake habang maliliit pa ang tanim. 

 

97. Gaano kalaki ang pinsalang naidudulot ng sakit na downy mildew sa mais? 

Ans. Nakakapagpababa ito ng 40% hanggang 100% ng ani. 

 

98. Ano ang mga dapat gawin upang maiwasan ang downy mildew? 

Ans. -      Gumamit  ng fungicide, ihalo ang fungicide sa binhi bago itanim  

Halimbawa: metalaxyl katulad ng ridomil o apron. 

- Gumamit ng maresistensyang barayti, itanim ang barayti na may taglay na katangian laban sa downy 

mildew. 

- Malinis na taniman, tanggalin ang mga damo na maaaring pagmulan ng sakit 

- Ikot tanim (Crop Rotation) sunod-sunod na pagtsnim ng mgs hslsmsng msgksksibs sng mgs pamilya 

Halibawa: Mais - Munggo – Pechay 

 

99. Mapaminsala ba ang daga sa pananim na mais? 

Ans. Oo 

 

100. Bakit mapaminsala ang daga sa tanim na mais? 

Ans. Sapagkat malaking ani ang nawawala dulot ng mga mapaminsalang daga. 

 

101. Paano masusugpo ang daga? 

Ans. -      Gumamit ng kemikal na racumin 

- Pausukan o bahain ng tubig ang mga lungga. puksain ang mga dagang lumalabas 

- Gumamit ng patibong (trap) 

- Linisin ang taniman upang hindi pamahayan ng mga daga 

 

102. Kailan dapat anihin ang mais? 

Ans. Maaari ng anihin ang mais kung tuyo  na ang balat at matigas na ang butil o kung sumapit na sa 

physiological maturity ang kalahati ng taniman. 

 

103. Ilang araw bago mag-ani ng mais? 

Ans. 90-110 araw 

 

104. Ano ang corn barenness? 

Ans. Kawalan ng kakayahang makabuo ng mga butil ng mais sa mga busil ng halaman. 

 



105. Ano ang sanhi ng corn bareness? 

Ans. Nangyayari ito kung palaging makulimlim ang panahon at maraming abono ang inilalagay. 

 

106. Ilang araw dapat ibilad ang naaning mais? 

Ans. 2-4 araw 

 

107. Anong mga dapat gawin kung hindi pa maibibilad kaagad ang mga naaning mais? 

Ans. Huwang munang alisin ang balat kung hindi maibibilad kaagad ang inani, sapagkat madaling kumalat ang 

fungus sa nabalatan at hindi napatuyong mais. 

 

108. Bakit kailangang tuyuing Mabuti ang inaning mais? 

Ans. Upang hindi mapeste at magakaroon ng mycotoxin katulad ng aflatoxin. 

 

109. Ano ang aflatoxin? 

Ans. Ito ay isang uri ng lason na nanggagaling sa fungus na tumutubo sa butil kapag ito ang hindi napatuyong 

Mabuti, maari din itong makalason sa mga tao at hayop na makakain nito. 

 

110. Anu-ano ang mga kondisyon na makapagpapatubo at makakapagparami ng fungus sa butil ng mais? 

Ans. -      Mataas na halumigmig ng butil (moisture content) 

- Mataas na temperature 

- Mataas na halumigmig ng hangin (relative humidity) 

 

111. Gaano kabilis tumubo ang fungus na nagdadala ng aflatoxin? 

Ans. 24 oras kapag hindi wasto ang pagkatuyo ng butil at naimbak ang mga ito sa temperaturang mula 18 degree 

Celsius pataas 

 

112. Ano ang mga dapat tandaan para sa mataas na aniat kita mula sa pagmamaisan? 

Ans. -      Siguruhin na may bibili sa aning mais bago pa man magtanim. 

- Gumamit ng barayti na mataas umani at siguruhin ang kalidad ng binhi.  

- Bigyan ng masugid na pag-aalaga ang tanim: pataba,patubig at pagsugpo ng peste. 

- Gawing napapanahon ang pag-aani at patuyin kaagad ang mga inaning puso ng mais. 

 

 

 

MGA DAPAT MALAMAN UKOL SA RABIS 

 

113. Anu – ano ang dapat gawin sa taong nakagat na aso o anumang hayop na maaring may rabies? 

Ans.  

1. Paduguin habang hinuhugasan ng tubig at sabon ang sugat na sanhi ng kagat. 

2. Pahiran ng alcohol, tintura de yudo o anumang gamut pangsugat. 

3. Magpakonsulta sa doctor o sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment (ABTC) 

 

114. Paano ang tamang pag aalaga ng aso? 

Ans. 

1. Pabakunahan ang alagang aso laban sa rabis. 

2. Bigyan ng sapat at tamang pagkain ang alagang aso. 

3. Itali at huwag hayaang gumala sa labas ng inyong bahay o bakuran ang alagang aso. 

 

115. Ano ang rabies virus? 

Ans. Ang rabis ay nakamamatay na sakit na nagmumula sa kagat o laway ng isang hayop na may rabis.Bawat 

madapuan ng rabis ay 100% namamatay. 

 

116. Ano ang palatandan ng asong may rabis? 

Ans. Biglaang pagiging mabangis, nangangagat ng kahit anong bagay,pagbubula ng bibig dahil sa labis na 

paglalaway, tumatakbo ng walang direksyon,mahihirapan sa pagkain o pag inom,hinde mapakali,pagtatae , atbp. 

 

117. Anung mga dapat gawin sa asong nakakagat? 

Ans.  

1. Itali o ikulong ang aso para maobserbahan sa loob ng 1- 2 linggo. 

2. Iwasan na sadyang patayin ang aso gaya ng pagbabaril, pagpalo sa ulo o anumang pamamaraan. 

3. Kung mamamatay ang aso sa loob ng 14 n araw, ipaputol ang ulo sa beterinaryo, ilagay sa isang plastic na 

walang tagas at lagyan ng yelo at dalhin agad sa alinmang laboratory upang masuri ang utak. 



 

PAGBABAGO NG KLIMA 

 

118. Dumaranas na ba tayo ng pagbabago ng klima? 

Ans. Ayon sa Greenpeace-report, unti – unting naramdaman ang pagbabago ng klima sa pamamagitan ng 

kalimitang La Nina ( Sobrang ulan) at El Nino (mahabang tagtuyot). 

Kasama rin ang matinding init na nararanasan, pagkakaroon ng mga bagyo na nagdudulot ng malawakang pagbaha 

at iba pang mga kalamidad. 

 

119. Ano ang dahilan ng pagbabago ng klima? 

Ans. 

1. Resulta ng mga usok (greenhouse gases o GHG) na ating ibinuga 30 taon na ang nakalipas, 

2. Kasama sa mga usok na ito ang carbon dioxide, methane, nitrious oxide at iba pang gas nalilikha ng mga 

prosesong industriyal, ng patuloy na pagsunog ng langis, gasolina at uling. 

3. Pagputol ng mga puno 

4.  Iba pang nakagawiang paraan sa agri kultura tulad ng labis na paggamit ng enerhiya at kemikal na 

nagbubunsod sa pagdami ng usok sa kalawakan. Lalot higit ay ang pag gamit ng pestsidyo at abono, 

paghahawaan ng mga kadawagan, pagkawala ng taba ng lupa at malawakang pag aalaga ng mga hayop. 

 

120. Anu – ano ang epekto nito sa agrikultura? 

Ans. 

 Maaapektuhan ang pagtubo ng mga halaman at micro-organismo. Mas maiinit na temperatura sa mga sistema ng 

pagtatanim, ang tubig, kaibahan, kaibahan ng init at lamig, ang taba at pagkaanod mng mga lupa, peste at sakit ng 

tanim nat pagtaas ng tubig-dagat. Ang mga epektong ito ay lalo pang lalala dahil sa iba pang problema ng 

kapaligiran,populasyon at kahirapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


