
PIGILAN ANG PAGKALAT NG
KALAWANG NG DAHON NG KAPE
ISANG BAGONG SAKIT NG KAPE DITO SA HAWAII

• Magkakaibang hugis, maputlang dilaw hanggang dilawing
naranghitang batik sa ibabaw ng mga dahon, at

• Dilaw o kulay naranghitang mala pulbos na batik o patak sa ilalim ng
mga dahon.

CLR in a public area or residence?
Call HDOA at (808) 973-9525 or email photos and location 
details to HDOA.PPC@hawaii.gov with Subject: Suspect CLR

CLR on a farm?
Call (808) 322-4892, text (415) 604-1511 or email photos and location 
details to andreak@hawaii.edu; Info at www.HawaiiCoffeeEd.com/CLR

Tignan ang ikatlong ibaba ng puno ang mga palatandaan:

Ang kalawang sa Dahon ng Kape (Sa English: Coffee Leaf Rust [CLR]) ay 
natuklasan sa Isla ng Hawaii, Oahu, Maui at Lanai. Ang sakit na ito ay madaling

kumalat at kayang wasakin ang puno ng kape at ang pagtatanim kung hindi
maayos ang pangangasiwa nito.

KUNG MAY HINALANG NANDIYAN NA ANG SAKIT, HUWAG HAWAKAN O 
GALAWIN ANG MGA TANIM.
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Bago papasok o kung lumalabas sa taniman ng kape, at bago
maglakbay sa ibang isla:

Magpalit sa isang malinis na damit at sapatos.

Hugasan ng sabon at mainit na tubig ang mga materiyales at
patuyuin sa sobrang init.

Linisin sa pamamagitan ng pag-isterilise ang mga kasangkapan,
materiyales, panustos, atbp. na nagamit sa taniman.

Gumamit sa di bababa sa 70% na alkohol o panibagong lusaw na
timpladang may 10% pangkula na pang-isterilise. Kung gumamit
ng pangkula, hugasan o langisan ang metal upang hindi
kakalawangin.

Hugasan ng sabon at tubig o gamitan ng malakas na pambomba
sa paglinis na sasakyan at kagamitan sa taniman sa ibabaw ng
graba at malayo sa mga puno ng kape.

Habang nasa taniman:
Iwasang mahawakan ang mga puno ng kape kahit wala pang
sintomas na ang mga dahon nito ay may kawalang na.

Iwasang galawin o ilipat ang mga kagamitan na apektado o
maaring naapektohan na sa ibang bahagi ng taniman o sa iba’t
iba pang taniman.
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