
Kapag ang palay ay hinog na, kailangan na itong anihin upang maiwasan ang maraming 
tapon. Kung natapat naman ng may ulan, ipinapayong ihinto ang pag-aani dahil mas 
maraming masasayang na butil kung gagapasin ng umuulan. Didikit ang mga butil sa 
lupa na magiging sanhi ng madaling pagkalugas at makaaapekto sa kalidad nito.

1. Ang pag-aani ay isinasagawa ng
walang ulan upang maiwasan
ang pagkakasakit ng mga taong
gagapas at ang pagdikit ng palay
sa lupa na magiging sanhi ng
pagtapon.

2. Mas mahirap giikin ang palay na
ginapas ng basa, dumidikit sa
dayami ang butil, at mas maraming
tapon sa paggiik.

3. Marami ang sumasamang may
laman na butil sa kalog at tulyapis
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kapag nililinis ito.

4. Mahirap ipunin at hakutin ang ginapas na palay kapag ito’y naulanan.
Nangangailangan ito ng  pagbaligtad ng inaning palay para mahanginan at
matuyo ng parehas bago giikin.

5. Hirap ang blower o panlinis kung basa ang ginigiik na palay. Kung minsan,
napupuno at nagbabarahan ang screen nito na nagpapabagal sa paggigiik.
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1.   Sa mga palay na panandaliang 
nalubog, anihin ang maaari pang 
anihin. Iladlad ang mga uhay upang 
matuyo at giikin kaagad. Maaari 
ding bigkisin ang mga uhay at 
ibitin ng patiwarik sa sampayan 
hanggang matuyo.

2.  Anihin at patuyuin agad ang mga 
palay na nalubog at nababad 
na ng 1 o 2 araw. Karaniwang 
palatandaan na nagsisimula na 
itong mabulok ay ang maasim na 
amoy dulot ng kumapit na baktirya 
at amag.

3.  Sa mga nagiik na palay na nabasa 
ng panandalian (kulang 24 oras), 
patuyuin kaagad sa loob ng 24 
oras.

4.  Mabilisang patuyuin ang mga 
nabasang palay o binhi gamit ang 
mechanical dryer. Magtanong 
sa inyong lokal na pamahalaan 
kung saan ito matatagpuan. Ayon 
sa pag-aaral ng DA-PhilRice, 
mas kikita ang mga magsasaka 
o magbibinhi kung gagamit ng 
flatbed dryer at ibebenta ng tuyo 
ang palay kaysa basa o sariwa.

5.  Kung ang butil ay bahagyang 
nangitim na dahil sa pagkababad 
sa tubig, maaaring bigasin na lang 
ito kaysa ibenta sa mababang 
halaga.
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