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PAKINABANG SA PAGTATANIM NG 
HALAMANG ORNAMENTAL  

 
Agrikultura 

Aralin 1 

Nilalaman:
Sa araling ito, matututunan ng mga mag-aaral ang 

kahalagahang dulot ng paghahalamang ornamental sa kapaligiran at 
sa kabuhayang pamilya. Maaasahan mong malaki ang maibabahagi 
ng gawaing  ito hindi lamang sa sarili, pamilya bagkus sa bayan.
Layunin:

Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang 
ornamental para sa pamilya at pamayanan

DEPED 
Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental?  

May makukuha ba tayong kapakinabangan mula dito? Ano 
ang naitutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental 
sa pamilya at pamayanan?

Kukuha ang bata ng isang binilot na papel mula sa 
tambiolo, babasahin nang malakas at saka ipaliliwanag sa 
klase ang nakasulat dito. Gayundin ang gagawin ng susunod 
na mag-aaral hanggang sa matapos magpaliwanag ang lahat.
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Magpangkat kayo sa apat, at pumili ng lider. 
Kukuha ang mga lider ng binilot na papel mula sa loob ng 

tambiolo. Hahanap ng lugar ang iba’t ibang pangkat sa loob ng 
silid aralan at pag-uusapan ang nakasulat sa binilot na papel. 
Isulat muna sa kuwaderno ang natatalakay. Kapag nabuo na 
ang kahulugan ng paksa, ito ay isusulat sa manila paper o 
sa kartolina at saka iuulat ng lider sa klase. Mayroon lamang 
sampung (10) minuto upang matapos ang pagsasanay.

          

Mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang 
ornamental

1. Nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha – kumakapit 
ang mga ugat ng mga punong ornamental sa lupang 
taniman kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. 
Ang mga punong ornamental ay nakatutulong din sa pag-
ingat sa pagbaha dahil sa tulong ng mga ugat nito. 
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2. Naiiwasan ang polusyon – sa gamit ng mga halaman/
punong ornamental, nakakaiwas sa polusyon ang 
pamayanan sa maruruming hangin na nagmumula sa mga 
usok ng sasakyan, sinigaang basura, masasamang amoy 
na kung saan nalilinis ang hangin na ating nilalanghap. 

3. Nagbibigay lilim at sariwang hangin – may mga matataas 
at mayayabong na halamang ornamental gaya ng 
kalachuchi, ilang-ilang, pine tree, fire tree, at marami pang 
iba na maaaring itanim sa gilid ng kalsada, kanto ng isang 
lugar na puwedeng masilungan ng mga tao. Bukod pa rito 
sinasala pa ng mga punong ito ang maruruming hangin 
sanhi ng usok ng tambutso, pagsusunog at napapalitan ng 
malinis na oksiheno (oxygen) na siya nating nilalanghap.

4. Napagkakakitaan – maaaring maibenta ang mga halamang 
ornamental na hindi naitanim o magpunla o magtanim sa 
paso sa mga itim na plastik bag o lata ng mga halamang 
ornamental na puwedeng ibenta.  Ito ay nagiging pera para 
panustos sa pang araw-araw na gastusin.

5. Nakapagpapaganda ng kapaligiran – sa pamamagitan 
ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa paligid 
ng tahanan, parke, hotel, mall, at iba pang lugar, ito ay 
nakatatawag ng pansin sa mga dumadaan na tao lalo na 
kung ang mga ito ay namumulaklak at mahalimuyak.

Gumawa ng album, larawan man o sanaysay, na 
tumutugon sa pakinabang na dulot ng pagtatanim ng mga  
halamang ornamental sa pamilya at pamayanan.
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Ang pagtatanim ng mga halamang/punong ornamental 
ay may malaking pakinabang na makakatulong sa mga 
pangangailangan ng pamilya at pamayanan.

Nilalaman:  
 Sa makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng mga 
halamang ornamental ay nangangailangan ng pagsa-survey upang 
ang mga bagay na dapat alamin, maaaring gumamit ng Internet 
upang makapagsaliksik ng mga kaalaman sa pagtatanim ng mga 
halaman/ punong ornamental. Kaya dapat ay unang gawin ang 
pagsa-survey upang makakalap ng mga impormasyon tungkol sa 
pagpapatubo ng   halaman o punong ornamental. Sa pamamagitan 
ng survey ay makakatulong sa mga impormasyong nais malaman.
Layunin: 

Nagagamit ang teknolohiyang/internet sa pagsasagawa ng 
survey at iba pang pananaliksik nang wasto sa makabagong 
pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental

 Kahulugan –
a. Teknolohiya – ay ang makabagong pamamaraan 

na nakapagpapabilis ng isang gawain.
b. Internet – ay isang kagamitang mekanikal na 

ginagamit ng buong mundo upang madaling 
maipadala ang anumang impormasyon sa 
pamamagitan ng computer.

PAGSASAGAWA NG SURVEY           
GAMIT ANG TEKNOLOHIYA  

 
Agrikultura 

Aralin 2 
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c. Pananaliksik – ay ang pagtuklas upang malutas 
ang isang suliranin na nangangailangang bigyan 
kalutasan.

d. Survey – ay isang pamamaraan kung saan 
ginagamit ang sukat ng pangkaisipan, opinyon, at 
pandamdam.

  Sa panahon ngayon, ang makabagong pamamaraan 
ng pagtatanim ng mga halaman at punong ornamental ay 
ginagamitan ng teknolohiya sa pamamagitan ng internet, 
ang pananaliksik ay di na gaanong problema dahil nariyan 
ang computer upang makakuha ng mga kinakailangang 
impormasyon.

  Sa pagsisimula ng pagsu-survey, nararapat nakahanda 
na ang kakailanganing impormasyon upang mabilis matapos 
ang gawain. Makipag-ugnayan sa inyong guro sa Information 
and Communications Technology upang matulungan sa 
gawaing pang-internet. Mag surf ng mga halamang ornamental 
ayon sa pangalan ng halamang ornamental at uri ng halaman 
(halimbawa: kung naarawan, malilim, di dapat naaarawan, 
at paraan ng pagpapatubo/pagtatanim nararapat ang isang 
tanim).

Pangalan ng 
halamang 

ornamental

Uri ng 
halamang 

ornamental
Lugar kung saan 

dapat itanim

Paraan ng 
pagtatanim 

/ pag-
aalaga

Fortune Plant Shrub 
(mapalumpon) Maaraw-lupa/paso suwi/sanga

Cosmos Herb Maaraw –lupa/
paso buto

Espada Herb Maaraw – lupa/
paso

risoma/
suwi/damo
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Zinnia Herb Maaraw- lupa/paso buto

Adelfa Tree (puno) Maaraw –
maluwang na lugar sanga

Sunflower Herb Maaraw – lupa/
paso buto

Ilang – ilang Tree (puno) Maaraw – 
maluwang na lugar buto

Gumamela Shrub 
(mapalumpon)

Maaraw 
katamtamang 

luwang ng lugar
sanga

Bougainvillea Shrubby Vine
Maaraw – lupa 
na maybalag / 
pergola/paso

sanga

         
Tatalakayin dito ang mga nakalap ng mga mag-aaral tungkol  
sa makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng iba’t ibang 
halamang ornamental.

  Dapat natin tandaan na napakaraming halamang  
ornamental ang magagandang patubuin, isaalang-alang ang 
paraan ng pagtatanim ng mga ito.
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  Upang maging madali at mabilis ang pagsu-survey ng 
kahit na anong halamang ornamental, ang computer ang siyang 
sagot sa mga ganitong pagkakataon.

Maghanap sa pamilihan ng  isang halamang ornamental 
na malambot ang sanga at matigas na sanga, patutubuin natin 
ang mga ito sa paraan ng inyong pananaliksik.

PAGTUKOY NG MGA HALAMANG ORNAMENTAL 
AYON SA PANGANGAILANGAN 

 
Agrikultura 

Aralin 3 

Nilalaman:

Sa araling ito, matututunan natin ang gumawa ng survey 
upang matukoy ang mga halamang ornamental upang malaman 
natin ang nararapat sa ating mga bakuran at ang mga karaniwang 
itinatanim ng mga tao sa pamayanan.

Layunin:      

Makapagsasagawa ng survey upang matukoy ang mga 
halamang ornamental ayon sa ikagaganda ng tahanan, gusto 
ng mamimili, panahon, pangangailangan, at kita ng mga 
nagtatanim

 Nakarating o nakapunta na ba kayo sa mga tindahan ng 
mga halamang ornamental (ornamental nursery)? Saang mga
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lugar kayo nakarating? Nakapagtanong na ba kayo ng mga 
bagay tungkol sa pagtatanim ng  mga ito?

Nais ng lahat ay magagandang tanawin sa tahanan at 
pamayanan. Ang pagtatanim ng iba’t ibang uri ng halamang 
ornamental ay inaangkop sa lugar at sukat nito na maaaring 
taniman sa tahanan o pamayanan. Dapat din nating alamin 
ang gusto ng mga mamimili, ang panahon ng pagtatanim, 
ang mga pangangailangan sa pagsasagawa ng simpleng 
landscaping at magiging kita sa pagtatanim. Kung ang lahat na 
ito ay maisasakatuparan, nakakasiguro na tayo ay magiging 
masagana.

Kaya sa pamamagitan ng pagsu-survey, dapat nating 
alamin ang sumusunod na bagay:

a. magpapaganda ang ating bakuran, tahanan, at 
pamayanan.

b. ang mga gustong halaman/punong ornamental ng mga 
mamimili.

c. Kailan dapat itanim ang bawat halaman/punong 
ornamental.

d. Ang mga pangangailangan gaya ng mga kagamitan at 
kasangkapang gagamitin sa pagtatanim.

e. Ang magiging kita sa pagtitinda o pagsasagawa 
ng simpleng landscaping ng mga halaman/punong 
ornamental.

  Isaalang-alang ang mga katanungan o (survey 
questions) na ihahanda upang maging makabuluhan ang 
gagawing pagsu-survey. Pipili ng mga bagong lider at ang 
mapipiling lider ay pipili  naman ng kaniyang magiging mga 
kasapi.

  Bumuo ngayon ng mga katanungan o survey questions 
para sa gagawing pagsu-survey.

Isaalang-alang ang mga katanungan o (
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a. Paano ba mapapaganda ang isang simpleng tahanan o 
pamayanan?

b. Ano-ano bang halaman/punong ornamental ang gusto ng 
mamimili?

c. Ang mga napili bang halaman/punong ornamental ay 
maaaring itanim ng tag-ulan o tag-araw?

d. Ano-anong pangangailangan ang dapat ihanda sa 
pagtatanim ng mga halaman/punong ornamental?

e. Paano mapagkakakitaan ang pagtatanim ng mga 
halaman/punong ornamental?

Kapag nakapangalap na ng mga impormasyon mula 
sa mga taong tulad ng gumagawa ng landscape gardening, 
nagtitinda at mga nagtatanim ng mga halamang ornamental, 
maaari na ninyong maisagawa ang simpleng landscape 
gardening.

Ang halaman/punong ornamental ay itinatanim upang 
magbigay ng ganda sa mga tahanan, paaralan, hotel, 
restaurant, at parke lalo na kapag ang mga tanim na halaman/
punong ornamental ay malulusog, malalago, makukulay, at 
maayos ang pagkakahanay.

May iba’t iba uri rin ang mga halamang ornamental.  
May namumulaklak, may hindi namumulaklak, may lumalaki 
na mataas, at may mababa lang. Mayroong mga katangian 
tulad ng madaling alagaan at may mahirap, may nabubuhay 
sa tubig at pangkaraniwan na sa lupa at may nangangailangan 
ng sikat ng araw (full sun), at may nabubuhay sa ilalim na 
hindi gaanong nasisikatan ng araw (partial shade). Ang mga 
bagay na ito ay dapat nating isaalang-alang kung magtatanim 
at magsasagawa ng landscape gardening.

DEPED 
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Sumulat kayo ng isang journal tungkol sa naging karanasan  sa 
pagsasagawa ng survey sa mga tindahan ng halamang ornamental.

Nilalaman:

Ang intercropping ng halamang ornamental at halamang gulay 
ay dapat isasaalang-alang sa pagtatanim para sa gagawing simpleng 
landscaping. Ang pagbabago sa kalakaran sa pagpapatubo nito 
ay may mga bagay na dapat bigyang pansin. Ang pagtatanim ng 
pinagsamang halamang ornamental at halamang gulay ay kasiya-
siyang gawain dahil bukod sa nagbibigay ganda sa bakuran ay may 
makukuha ka pang sariwang gulay na makakain. Magiging maayos 
ang pagtatanim kung may nalalaman na angkop na halamang gulay 
para sa mga halamang ornamental. Hindi mahirap magsagawa ng 
ganitong gawain dahil kahit sa mga paso lamang na nakaayos ay 
hindi mapahuhuli sa kaakit-akit na kaayusan. Ang mga herbs ang 
kalimitang ginagamit na halamang itinanim gaya ng murang sibuyas 
na hindi naglalaman ngunit dahon lamang, petsay, letsugas, mani 
(maaaring nakakain at mayroon ding ornamental), kangkong, at 
kamote na makakasama ng mga ornamental na mint, cosmos, 
marigold, zinnia, portulaca, bermuda grass, at dahlia. 

Layunin:    

Nakapagsasagawa ng survey upang matukoy ang pagbabago 
sa kalakaran sa pagpapatubo ng halamang ornamental

 

“INTERCROPPING” NG HALAMANG 
ORNAMENTAL SA HALAMANG GULAY 

Agrikultura 
Aralin 4 
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  Ang nakikita sa larawan ay mga halamang ornamental 
na may kasamang halamang gulay. (Kung may computer at 

internet sa loob ng silid-aralan/Information and Communications 
Technology class, ay buksan ito sa Google at i-type ang 
vegetable landscape o edible landscaping)

Mas nakakasiyang makita na ang halamang ornamental 
ay may kasamang halamang gulay dahil bukod na may 
masisilayan kang magandang tanawin ay may makukuha ka 
pang mga sariwang gulay sa landscape garden na ginawa sa 
harap o likod ng inyong bahay.

Sabagay sa pagkakaroon ng vegetable landscaping 
ay nangangailangan ng maingat na pangangalaga ngunit 
sulit naman dahil hindi naman mahirap magpatubo ng mga 
halamang gulay.  Kailangan lamang ng sapat na lugar, sikat 
ng araw, at oras na dapat gugulin sa pag-aalaga dito. Maaari 
ring maglagay ng balag upang pagapangin ang mga ampalaya, 
sitaw, yellowbell o dama de noche kung ang lugar ay maliit 
lamang.
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Muli kayong magsasagawa ng isang survey para matukoy 
ang pagbabago ng kalakaran sa pagpapatubo ng halamang 
ornamental.

Pupunta kayo sa lugar na may tanim na halamang 
ornamental, obserbahan ninyo kung maaari itong taniman na 
kasama ng halamang gulay at itatanong ang nakahandang 
mga survey questions.

Mga katanungan: (Survey questions)
1. Ano-anong halamang gulay ang maaaring isama sa tanim 

na halamang ornamental?
2. Sa mga halamang ornamental na namumulaklak, maaari po 

bang isama sa taniman ang halamang gulay na namumunga?
3. Sa paanong paraan maaaring gawin kapag ang isasamang 

halamang gulay ay madaling maani sa tamang panahon?

Sa nakalap na impormasyon tungkol sa isinagawang 
pagsu-survey ang naging kasagutan sa unang tanong ay mas 
mainam ipagsama ang mga halamang may iba’t ibang taas 
o laki halimbawa sa isang vegetable landscape yaong nasa 
pinaka-ibaba ay mga iba’t ibang kulay ng letsugas at mayana, 
sa bandang gitna ay mga okra o talong at camia o San Francisco 
at sa itaas ay malunggay at katuray, euphorbia, at ilang-ilang.  
Sa ikalawang kasagutan naman ay opo, maaaring isama 
ang mga namumulaklak sa mga namumungang halaman. At 
sa ikatlong kasagutan, yaong mga letsugas kahit madali ang 
kaniyang panahon ng pag-aani ay maaaring unti-untiin lamang 
sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dahon na maaari nang 
anihin hanggang sa maging magulang na ito. 
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Ang pagbabago sa kalakaran sa pagpapatubo ng 
halamang gulay na kasama sa halamang ornamental ay 
isang kaaya-ayang gawain. Maraming makukuha kapag may 
tanim kang namumulaklak na halamang ornamental at mga 
madadahong gulay.  Sa pagtatanim ng mga ganitong halaman 
ay mabibigyan ka ng kasiyahan at sariwang gulay. Karaniwan 
na itinatanim ay mga herbs taglay ang ganda ng tanim, ang 
sukat nito ay di gaanong matataas at ang lugar ay maaari kahit 
sa maliit na espasyo sa bakuran ng tahanan. Sa paggawa 
ng vegetable landscape ay payak at madaling maisasaayos, 
nakadaragdag pa ito sa gamit sa kusina na kung saan madali 
na ito makukuha.    

DEPED 
Magdala ng punla ng gumamela, portulaca, sibuyas, at 

kamatis.  Dalhin ang mga halamang nasabi sa paaralan.
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Nilalaman:

Bago maisagawa ang simpleng landscaping, ang plano at 
disenyo ng pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental 
at iba pang mga halamang angkop dito ay kailangan ihanda. 
Sa pagkakaroon ng kaakit-akit na tanawin para sa tahanan o 
pamayanan, dapat ay pag-aralan ang mga bagay na kailangan 
gawin.

Ang anumang gawain upang maisakatuparan ay 
nangangailangan ng masusing pagpaplano. Ang paghahanda ng 
plano ay isang paraan upang maisagawa nang maayos at mabilis 
ang isang gawain. Ang pagkakaroon ng plano ay makatutulong 
upang makatipid sa pera, kagamitan, oras, at lakas.

Maraming nagnanais na magkaroon ng magandang tanawin 
sa bawat tahanan, lalo na ng landscape gardening.

Kaya nasa pagpaplano ang ikaaayos sa pagsasagawa ng 
disenyo ng pagtatanim ng mga pinagsamang halamang ornamental 
at iba pang mga halamang angkop dito. Makakatipid sa oras, lakas, 
panahon, at salapi. Bukod dito, dapat alamin din ang sukat ng 
lugar na pagtataniman, pangangailangan ng mag-anak, at lugar na 
pagtataniman nito. Kaya kailangang maghanda ng listahan ng mga 
bagay na dapat isaalang-alang sa ikatatagumpay ng gawain.

Layunin:   
  Makapagsasagawa ng survey upang matukoy ang 

disenyo o plano ng pagtatanim ng pinagsamang halamang 
ornamental at iba pang mga halamang angkop dito.
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Pag-aralan itong dalawang larawan.

Ang pangarap mo ay magkaroon ng magandang tanawin 
sa inyong tahanan, kaya nais mong magkaroon ng landscape 
gardening at upang maisakatuparan ito ay kailangan muna ng 
pagpaplano. 

Kaya nasa pagpaplano ninyo ang ikaaayos na 
pagsasagawa ng disenyo ng pagtatanim ng mga pinagsamang 
halamang ornamental at iba pang mga halamang angkop dito.  
Makatitipid kayo sa oras, lakas, panahon, at salapi.  Bukod dito, 
dapat ninyong alamin din ang sukat ng lugar na pagtataniman, 
pangangailangan ng mag-anak, at lugar na pagtataniman nito.  
Kaya kailangang maghanda ng listahan ng mga bagay na dapat 
isaalang-alang sa ikatatagumpay ng inyong gawain.
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Magsasagawa kayo ng survey upang matukoy ang 
plinanong disenyo ng pagtataniman ng pinagsamang 
halamang ornamental at iba pang halamang angkop para dito.

Narito ang mga katanungan para sa pagsu-survey 
upang matukoy ang disenyo o pagpaplano ng mga halamang 
ornamental at iba pang halaman/punong gulay o halaman/
punong prutas. Pupunta kayo sa mga tahanan na may 
magandang landscape gardening at itanong ang sumusunod:
1. Nasisikatan po ba ng matinding sikat ng araw ang 

pinagtaniman ng iba’t-ibang halaman? Paano naitatanim 
ang mga halamang mayroong iba’t ibang uri ng kapaligiran?

2. May maayos po bang padaluyan ng tubig baha ang 
pinagtaniman, sakaling may malakas na bagyo?

3. Ligtas po ba sa mapinsalang insekto ang inyong taniman?
Kapag nakapangalap na kayo ng mga impormasyon sa 

mga katanungan ninyo, humanda sa gagawing pag-uulat dito 
sa klase at saka natin ito igagawa ng pansamantalang plano 
upang makita natin ang kalalabasang disenyo ng landscape 
gardening.

Kapag napag-aralan na ninyo ang mga pisikal na 
kaanyuan ng lugar ng isasagawang landscaping sa tahanan, 
alamin kung alin sa mga nakatanim na halaman o puno ang 
dapat na tatanggalin at yaong iiwan sa lugar o pananatilihin.  
Alamin din ang kalagayan ng kapaligiran,  kung saang lugar sa 
pagtataniman ang may malakas na ihip ng hangin sa panahon 
ng tag-bagyo, ang lugar na may matinding sikat ng araw, ang 
padaluyan ng tubig baha, at kung saan may pumipinsalang 
insekto. 
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Pangkatang Gawain

Mag-uulat ang bawat pangkat tungkol sa pagtukoy ng 
disenyo sa gagawing landscaping sa taniman.  Sa isinagawang 
pangangalap ng mga impormasyon ay makakabuo na kayo 
ng maayos na taniman sa pamamagitan ng paggawa ng 
disenyo ng mga pinagsamang halamang ornamental at iba 
pang halamang angkop dito. (Isasagawa ang pagguhit ng 
simpleng landscape gardening) 

Humanap ng larawan ng mga halamang ornamental 
at iba pang mga halaman gaya ng halaman/punong gulay at 
halaman/punong prutas na angkop dito. Itala nang maayos 
ang mga halamang ornamental at sa kabilang bahagi ay ang 
mga halamang angkop na kasama nito.
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