Paggamit sa 40 kilo nga sertipikadong binhi kada ektarya
Pamaagi sa paggamit sa teknolohiya nga 40 kilo kada ektarya
1. Pag‐andam sa 400 metro kwadrado nga semilyahan
Kini pwede bisan asa ini:
10 ka semilyahann sa 2 metro x 20 metro kada isa
20 ka semilyahan sa 1 metro x 20 metro kada isa
40 ka semilyahan sa 2 metro x 5 metro kada isa
Pahinumdom:
• Ang mas daku nga semilyahan makahatag sa binhi

•

2.

ug igo nga lugar para makaginhawa, magbunga kini
ug lig‐on nga semilya/tagud, nga adunay daghan nga
saha ug tag‐as nga gamot kada tanum
Ang gamay nga semilyahan mo resulta kini sa
pagkasapaw‐sapaw ug nagkagubot nga tanum
nga nagresulta sa gagmay ug masakiton nga
mgasemilya/tagud.

20 metro x 2 metro nga semilyahan

Isagol ang organikong material sa ibabaw sa semilyahan
Paggamit sa kompost o bisan unsang organikong
materyales sama sa pinaugang hugaw sa manok,
giuling nga tipaka, o uhot. Ang 400 metro kwadrado
nga semilyahan nanginahanglan ug 200 kilo o 5 ka
sako nga organikong materyal.

Pahinumdom: Ang organikong materyales tabang para ma
humok ang yuta, gani:
• Dali ibton ang mga semilya ug
• Malikayan ang pagkadaot sa gamut

Pagsabwag sa semilyahan

3. Isabwag ang 40 kilo nga sertipikadong binhi nga pantay sa semilyahan
Pahinumdom:
• Tunga‐ a ang 40 kilo nga binhi kun pila ang semilyahan para masiguro nga ang binhi sakto
lang.
• Isabwag sa bana‐bana nga 1 kilo kada metro kwadrado o isa ka kumo kada metro kwadrado.
4.Ibalhin 1‐3 ka semilya kada punoan
Ibuton 20‐25 ka adlaw nga kagulangon sa semilya ug itanom dayon sa 1,2, o 3 ka semilya kada punoan.
Itanom sa 20 x 20 sentemetro nga distansiya ang kada punoan sa ting‐ululan ug tig‐ilinit.

Pahinumdon:
• Matag semilya kinahanglan lig‐on ug adunay 2‐3 ka saha sa pagtanom, 1‐3 semilya matag punoan
kinahanglan adunay 4‐9 ka tanum.
• And dug‐ol nga distansiya magresulta sa landong, gamay ang saha, ug tag‐as nga tanum diin dali
matumba.
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