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DAGITI
PAGILASINAN TI

DADAEL
Agkaan ti kapessa nga igges

kadagiti rabaw ti bulong ken bunga

ti mais.

Kaykayatan nga kanen dagiti

nataengan nga igges dagiti  parte ti

bulong nga adda dadael na. 

Mailadawan daytoy babaen iti 

 rinuker ken agbabasa nga addaan

iti mara-pulbos  wenno nakuleng a

bulong a nagarsaban dagiti insekto

nga adda iti asideg iti buok iti mais

ken adda iti ngatuen a parte ti

bulong ti mula.

Agaramid ti igges iti nagbubukel nga

abot ken kaaduan na a

napalpalikmutan iti rugit ti igges.

Agpada ti perdisyon kadagiti bunga

ti mais ti perdisyon a babaen iti corn

earworm (dadael ti bunga ken bukel)

ken napalikmutan daytoy iti rugit ti

igges.

DAGITI SINGASING
A PANANGKONTROL

ITI  PESTE

Nasaknap a panagikampanya iti

FAW

Integrated Pest Management

Panangliklik (Prevention and

Avoidance): wagas a

panangkontrol, kultural a wagas

Panangwanawan (Monitoring):

Bantayan dagiti lallaki a

kulibangbang ken panagaramat iti  

Pheromonena a pang-appan.

Panagaramat iti biological control

agents a kas iti Trichogramma

evanescens, earwig, lacewing, NPV

ken metarhizium

Agaramat iti kemikal a pangatipa

wenno pestisidyo kas maudi  a

solusyon.



BIYOLOHIYA: ITLOG

Dagiti  itlog ket kadawyan a masarakan

kadagiti  bulbulong, asideg iti puon ti mula,

asideg ti nagbaetan dagiti bulong ken sanga.

Dagiti itlog ket nagtimbukel nga  addaan

kolor a puraw, lumabbaga wenno natangken

a berde.

Saan nga agpapada ti kaadu dagiti itlog iti

kada pangen, ngem kaaduan na nga addaan

iti dua-gasot ti kaadu na.

Agbayag dagiti itlog iti 2-3 nga aldaw.

BIYOLOHIYA: IGGES (LARVA)

Addaan 6 nga estado iti "larval instar"

Dagiti igges iti maika-2 agingga 3 nga

instar ket kadawyan nga ag-nginatngat a

kaaduanna ket maymaysa laeng nga

igges iti mabiag.

Adda pagilasinan a  nakusnaw a maris  a

nagsuwek a letra a "Y"iti rupa iti

nataengan nga "instar"

BIYOLOHIYA: BUYON-

BUYON (PUPA)

Natangken a maris tsokolate dagiti

buyon-buyon

Agbalin a buyon-buyon  iti daga iti

kauneg nga 2-8 cm

Agaramid dagiti buyon-buyon iti balay

(cocoon) nga addaan kaakaba a  20-

30 mm.

No natangken ti daga, mabalin nga

agtitipkel dagiti igges ket aramaten da

dagiti bulbulong tapno makaaramid iti

balay dagitoy.

Adda dagiti daras a makita dagitoy

kadagiti bunga ti mais.

Agbayag ti biag dagiti buyon-buyon iti

las-ud iti 8-9  nga aldaw  no napudot

ti tiempo nga agbayag iti  20-30

aldaw.

BIYOLOHIYA:

KULIBANGBANG

Kadawyan a 20-25 mm ti kadakkel

dagiti nataengan a kulibangbang

nga addaan iti kaakaba a payak nga

30-40 mm.

Kadawyan nga agbayag iti 7-21 nga

aldaw ken agpatingga iti 10 nga

aldaw.

Aktibo dagiti nataengan iti rabii

aglalo no kapudot ti tiempo.

Ti umuna a payak ti  lalaki  ket adda

nagtipon a  nakusnaw a maris-daga  

ken maris-dapo,  idinto a ti babai ket

addaan laeng iti maris-daga.


