

I-lubong 6 pulgadas ang gilawmon sa yuta nga
dili maigo sa init sa adlaw.



Walay sulod nga botelya sa mineral
water



Human sa 4 hangtod sa 5 ka-adlaw, dugangan
og gin (sama sa Ginebra).



Planggana





Alisdan og taklob dayon ibalik sa bangag unya
kuhaon 7 hangtud 10 ka adlaw og human niana,
pwede na magamit ang OHN.

Paghimo


C. Pag-gamit:




I-spray sa dahon o kun sa yuta sa sayo sa
kabuntagon o sa hapon (4-6am o 4pm) nga sa
diin ang mikrobyo aktibo.






Kada litro sa tubig, butangan og 2 kutsara nga
OHN. Ibutang/ibuhos sa sprayer o bisan unsang
sudlanan

Humay, mais, mga gulay, prutas: gikan
sa pagtanom hangtod sa pagpamunga.
Gamitun kaduha sa usa ka semana
kung adunay pag atake sa mga insekto

Benepisyo sa OHN:


Pestisidyo (insecticide and fungicide at
the same time).



Magamit sa pag-ayo sa mga sakit sa
panit sa baboy og lain pangkahayopan.



Maghatag og kabaskog sa tanom.

Isagol ang 1 kilong asugar, 3 litrong
tubig og 1 litrong suka sa planggana o
bisan unsang sudlanan nga pwedeng ka
sagulan.

Pag-gamit


Bangagan ang duha ka sayds (sides) sa
botelya nga plastic (2 pulgada
kwadrado)



Ibalhin ang tinimpla sa mga botelya.
Sigurohon nga dili pod mausik



Ibitay ang mga botelya sa punoan sa
mga tanom, ibutang ang tinimpla sa
bagol og ibutang duol sa tanom



Ibitay ang 100 ka botelya sa 1 ka
ektaryang gitamnan sa distansya nga 10
metros X
10 metros nga gitamnan
og humay, mais, saging, cacao, ug uban
pa.

4. Natural Insect Attractants (NIA)


Gamiton/materyales:


3 litrong tubig



1 litrong suka (tuba)



1 kilo asukar (muscovado)
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PAG ATIMAN SA SAGING CARDAVA



Ang palibot nga yuta sa bag-ong tanum kinahanglan nga
maduot dayon.

(Organic Farming)
Pag abono (Fertilization)
Kahauman (Adaptation)


Ang saging angay itanon sa yuta nga medyo tambok og
dili mapundohan og tubig.



Alang sa maayong abot, itanom kini sa balason nga
tabunok hangtod sa tabunok nga lapukon nga dunay
saktong kadahilian (excellent drainage) og adunay
saktong organikong abono.







Maayo sab kining itanom sa mga lugar nga adunay ulan
nga kasagarang moabot sa 4,000mm.

Pagpadaghan (Propagation)


Adunay daghang pamaagi sa pagpadaghan sa atanomay:
pungol (corms) saha (sucker), tissue culture , og uban pa.

Pag andam sa luna (land Preparation)




Mas mayo kung ang luna madaro dahon makaras kaduha
hangtod sa makatulohangtud nga ang yuta mapinopino o
mahumok og maayo.
Panguhaon ang mga tuod og uban pang sagbot.

Kalagyoon o distansya (Spacing)


Ang recomendado distansya dili moubus sa 4m X 3m ang
gilagyoon.

Pagtanum (Planting)


Magbangag sa gidak-on nga kaduhaon ang maong
igtanumay.



Butangan kini ug 10gramos o usa ka kutsara nga16-20-0
o completing abono (14-14-14). Mas mayo usab nga
butangan kini og organikong abono.

Atimanon ang saging pinaagi sa pag abono og 100-150
gramos nga Urea (46-0-0) og 100-150 gramos nga
Muriate of Potash (0-0-60) matag tulo ka bulan.
Kada abono, siguradohon lang nga adunay saktong
kabasa ang yuta.

Pagkontrolar sa saha (Sucker Control)


Kuhaan og saha ang punoan (mat) sa saging kausa sa usa
ka bulan.



Hatagi lag luna ang pagtubo sa usa hangtod sa duha
lamang ka saha nga ang dahon murag espada (swordsucker) matag punuan (mat).

Saging (banana): gikan pagpamuso hangtod usa (1) ka-semana sa
dili pa mag harvest.
D. Benepisyo sa FFJ:
1. Maayong pagakuhaan og Potassium nga magtabang
sa pagpatam-is sa bunga.
2. maghatag og kabaskog/kahimsog sa tanom. Maghatag
usab og resistensya sa tanom batok sa mga sakit/peste.
3. Maghatag og dugang katambok sa yuta.

4. Oriental Herbal Nutrients (OHN)
A. Gamiton /materyales


Luy-a, ahos, sibuyas Bombay



Manila paper (walay printa)



Kolon/sugong



Hikot



Asukar (muscovado)



Suka (tuba), beer, gin

B. Pamaagi:
1. Mag andam og prutas.
2. Hiwa hiwaon ug ginagmay ang 1 kilo nga prutas.
3. Tunga-tungaon ug ginagmay ang 1 kilo nga prutas.
4. Takloban ang sudlanan og manila paper dayon hiktan.
5. Ilubong ang sudlanan sa gilawmon nga 6 pulgadas sa dapit nga
dili mainitan sa adlaw.
6. Human sa 7 ka adlaw, pwede na magamit and FFJ.

B. pamaagi


Gagmayon og hiwa ang tunga (1/2) sa kilo sa
luy-a, ahos, og sibuyas Bombay



Ibalhin ang tinadtad sa kolon o sugong dayon
butangan og 2 litro nga suka, ihalo dayon
tabunan og manila paper dayon hiktan.



I-preserbar sulod sa 12 ka oras, ablihan dayon
dugangan of 1 kilo nga asukar. Alisdan og taklob.

C. Pag gamit:
1. Kada litro sa tubig, butangan og 2 kutsara nga FFJ. Ibutang sa
sprayer o bisan unsang sudlanan ang tinimpla.
2. I-spray sa dahon o sa yuta mas mayo sa sayo sa buntag o sa
hapon (4-6am) o 4pm) nga sa diin ang mikribyo aktibo. Buhaton
kini kada 7 ka adlaw sa mga sumusunod nga tanaom:

