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Pagpaparami at Pagpupuro ng Binhi
sa Sariling Bukid

Isa sa mga mahalagang paraan ng pagpapataas ng ani sa palay ay
ang paggamit ng purong binhi (certified seeds). Dahil dito, ibinabahagi
ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice) ang mga paraan sa
pagpaparami ng purong binhi sa sariling bukid.

Pagpaparami ng Binhi
Pagpili sa lugar

Matapos ihanda ang taniman, pumili ng isang bahagi bilang paminhian.
Ang lugar na ito ay dapat mataba at nadadaluyan ng patubig. Maaarign
ito ay nasa gitna o may layong dalawang metro buhat sa pilapil.

Mahalaga rin an isa lamang ang uri ng binhi ng palay na pararamihin
at itatanim sa buong pinitak.

Ang sukat ng paminhian ay batay sa pangangailangan ng tataniman
sa susunod na panahon. Halimbawa, kung ang isang ektaryang inaanihan
ninyo ng 100 kaban ay nangangailangan ng isa’t kalahating kabang binhi,
ang paminhian dapat ay may sukat na 10m x 15m o 150 metro-kuwadrado.
Ang bawat 100 metro-kuwadrado ay nagbibigay ng isang kabang binhi
(50 kg).

Dapat lang na nakabukod ang napiling lugar sa layong 40 sentimetro
mula sa paligid. Makabubuting patubuin muna ang mga latak sa pinitak
bago mag-araro.

Tamang pamamaraan ng pagtatanim

Para maparami ang aanihing binhi, sundin ang mga wastong
pamamaraan sa paghahanda ng lupa, pag-aabono, pagpapatubig at
pagpuksa sa mga peste ng palay.

Ang pamamaraang palusad sa pagpapalaki ng punla ang siyang
sundin. Ang gulang ng punla ay maaaring 16-20 araw. Magtanim ng isang
tingting na punla lamang bawat tundos upang mapadali ang pagkilala at
pag-aalis ng mga lahok habang lumalago pa lamang ang palay.
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“Roguing” o Pag-aalis ng lahok

Ang pinakamabuting panahon ng pag-aalis ng lahok ay buhat sa
pagsusuwi hanggang sa pag-uuhay sa pamamagitan ng pagbunot o
pagputol nito.

Dapat ding alisin ang mga damo sa palayan upang matiyak na walang
mapapahalong buto ng damo sa binhi.

Pag-aani at paggigiik

Kung ang 80% ng mga butil ay hinog na, ang palay ay maaari nang
anihin. Lahat ng uhay na walang sakit na nasa paminhian ay dapat anihin
muna bago ang nasa palibot nito. Ang inaning palay ay giikin, linisin at
patuyuing mabuti.

Sa paggigiik, panatilihing malinis ang “thresher” para walang
mapahalong ibang butil; gayundin ang mga “patuyuan” o bilaran at iba
pang lalagyan.

Pagkatapos, kabitan ng “label” o pangalan ang lalagyan para madaling
makilala ang binhing nilalaman nito.

Pagpupuro ng Binhi

Pagkilala sa mga lahok

Ang mga lahok (off-types)  ay nakapagpapababa sa uri ng binhi. Ito
ay madaling makilala dahil sa kanilang kakaibang laki o taas, at kulay ng
mga dahon at suwi.

Madali rin itong makilala sa panahon ng pag-uhay dahil sa ang mga
butil ng iba’t-ibang uri ng binhi ay nagkakaiba-iba ng laki, kulay, hugis at
haba ng sungot kung mayoon man.

Upang makilala ang mga lahok, kailangang siyasatin ang tanim at
pansinin ang mga sumusunod:
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Taas ng palay

Ang maayos at pantay na pagtubo ng palay ay isa sa mga
magagandang katangian ng purong binhi.

Mayroong lahok kung may mga tanim na masyadong mababa o
masyadong mataas kaysa pangkaraniwang taas ng karamihang tanim.

Sa Guhit bilang 1 ang halaman K at G ay mga lahok. Ang halaman
K ay mas mababa, samantalang ang halaman G ay mas mataas kaysa
iba. Ang mga halaman A, B, D, E, at H ay may pare-parehong taas kaya
ang mga ito ay maaaring magkakasamang purong binhi.

Pag-uhay

Ang halaman na unang mag-uhay kaysa karamihan ay lahok na
maagang mag-uhay (early maturing off-types). Samantala, yaong palay
na huling mag-uhay ay tinatawag na lahok na huling mag-uhay late ma-
turing off-types).

Guhit bilang 1.

    A               B             K            D              E               G              H

3



Ipinapakita ng Guhit bilang 2 ang halimbawa ng isang lahok na
maagang mag-uhay. Mapapansin na ang halaman K ay nakapag-uhay
na samantalang ang iba ay hindi pa, kaya ang halaman K ay ay isang
lahok.

Ang Guhit bilang 3 ay kapaligtaran ng Guhit bilang 2. Ito ay
halimbawa ng lahok na huling mag-uhay. Lahat ng halaman ay nag-uuhay
na maliban sa halaman K.

Guhit bilang 2.     Uri ng palay na maagang mag-uhay

        A                    B                    K                       D                   E

Guhit bilang 3.     Uri ng palay na huling mag-uhay

        A                    B                    K                       D                   E
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Ang halamang may uhay na bahagya lang nakalabas ay dapat alisin.
Tingnan ang Guhit bilang 4. Dito ang halaman K ay lahok.

Kulay ng dahon, lapak at puno ng palay

Suriing mabuti ang pangkaraniwang kulay ng mga ito. Tingnan ang
sumunod sa pinakahuli-hulihang dahon (flagleaf). Kung karamihan ng
mga dahon at lapak ay luntian ang kulay, iyong ibang kulay ay lahok. Ito
ay makikita sa Guhit bilang 5 halaman K.

Guhit bilang 4.     Pag-uhay ng halaman

        A                    B                    K                       D                   E

Guhit bilang 5.

        A                    B                    K                       D                   E
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Anggulo ng kahuli-hulihang dahon (flag leaf)

Suriin mabuti ang mga anggulo ng “flag leaf” upang mapili ang mga
lahok. Kung karamihan ng halaman ay may patayong flagleaf, ang ibang
halaman naman ay may pahalang o payukong flagleaf ang mga ito ay
maituturing na lahok. Ang mga karaniwang halimbawa nito ay makikita
sa Guhit bilang 6 at 7 halaman K.

Ang tatlong uri ng anggulo ng “flagleaf” ay ang: patayo (erect), 0-30
degrees, pahalang (horizontal), 90 degrees at payuko (drooping), 91
degrees, pataas.

Guhit bilang 6.

        A                    B                    K                       D                   E

Guhit bilang 7.

        A                    B                    K                       D                   E
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May sungot o wala

Ang sungot ay isang manipis na malatinik sa dakong dulo ng butil.
Hindi lahat ng uri ng binhi ay nagtataglay ng sungot.

Dahil sa katangiang ito, ang sungot ay isang magandang batayan sa
pagkilala ng lahok sa paminhian.

Kung ang karamihan ng uhay ay walang sungot, ang mga uhay na
may sungot ay lahok, katulad ng makikita sa Guhit bilang 8 at 9 ng
halaman K.

Guhit bilang 8.

        A                    B                    K                       D                   E

Guhit bilang 9.

        A                    B                    K                      D                   E
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PAANO NAWAWALA ANG PAGKAPURO NG BINHI

Ang palay ay isang halamang kung tawagin ay self-pollinating  kung
saan ang buto nito ay nagmumula sa pagsasanib ng sarili mismo nitong
polen at ovule. Sa mga halamang cross-pollinating, nangangailangan ng
dalawang halaman upang makabuo ng buto.

Dahil dito, purong-puro, maresistensiya, at mataas pa ang ani ng
mga binhi kung bagong labas mula sa breeding station. Hindi basta-
basta bumababa ang kalidad nito kung sa experiment station itatanim
kahit paulit-ulit sapagkat kontrolado ang kondisyon ng kapaligiran. Subalit
sa mismong bukid ng magsasaka, mga apat an taniman lang ay hihina
na ang ani nito.

Maaaring malahian ito ng ibang binhi mula sa latak o karatig bukid
kaya nagbabago ang kantangian nito. Makikipag-agawan na ng sustansiya
ang mga damo, maaari pang maghalo ang kanilang buto sa inyong palay.
Dahil dito, hihina ang ani ng inyong binhi.

Katulad ng palay at iba pang mga halaman, ang mga peste at sakit
ay nagbabagu-bago rin dahil sa ebolusyon. Ito ang dahilan kung bakit
ang mga dating matitibay na binhi ay inaatake ng peste at kinakapitan na
rin ng mga sakit sa paglipas ng panahon.

Kung mali ang inyong paraan ng pangangalaga, wala pa ring saysay
ang magagandang katangian ng binhi. Gaano kapuro ang inyong binhi?
Ito ay inaalam ng mga laboratoryo ng binhi ayon sa kapurohan batay sa
porsiyento ng pagtubo, dami ng nahalong butil, at iba pang pamantayan.

Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang pinakapurong binhi ay ang
breeder, sumusunod ang foundation, registered, certified, good at ang
komersiyal. Hindi garantisadong registered  and ani mula sa foundation
seed; o certified  mula sa registered. Maaaring ang ani mula sa founda-
tion ay komersiyal kaagad kung hindi wasto ang inyong paraan ng
pangangalaga.

Upang laging-de kalidad ang ating binhi sundin ang wastong paraan
ng pangangalaga.
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PhilRice

Ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ay nabuo sa
pamamagitan ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 1061 na nilagdaan ng dating
pangulong Ferdinand E. Marcos noong ika-5 ng Nobyembre 1985. At lalo itong
pinagtibay ng sumunod na taon ni pangulong Corazon C. Aquino sa
pamamagitan ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 60 na nilagdaan nong Ika-7 ng
Nobyembre 1986. Isinagawa ang lahat ng gawain at pamamalakad ng
organisasyon ng PhilRice ng taong 1987 sa loob ng Pamantasan ng Pilipinas
(University of the Philippines) sa Los Baños, Laguna.

Upang mapaibayo ang pagkakatatag nito, dumulog ang PhilRice sa
pamahalaan ng Hapon ng taong 1987 para mabuo ang central experiment
station sa Maligaya, Muñoz, Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng Japan Interna-
tional Cooperation Agency o JICA isang research complex na kumpleto sa mga
makabagong kagamitan sa pananaliksik ang naitayo at napasalin sa
pamahalaang Pilipinas noong Marso 1991. At pinasinayaan ang mga pasilidad
ng taong din iyon noong buwan ng Mayo.

Sa ngayon, ang PhilRice ang nag-uugnay at nagbubuo sa mga gawaing
pananaliksik at pagpapaunlad na may kaugnayan sa palay ng mahigit kumulang
sa 60 ahensiya ng bansa. Kabilang na rito ang mga dating experiment station ng
Kagawaran ng Pagsasaka at ng mga pampamahalaang kolehiyo at pamantasan
na nakakalat sa iba’t-ibang lugar ng Pilipinas.

Ang mga pampananaliksik na programa ng PhilRice ay sumasakop sa rice
varietal improvement, planting and fertilizer management, integrated pest
management, rice-based farming systems, rice engineering and mechanization,
rice chemistry and food science, social science and policy research, and
technology transfer. Ang pangkalahatang layunin ng mga programang ito ay
mapabuti ang kalagayang pangkabuhayanng bawat maliliit na magsasaka.

Ang PhilRice ay isang kaugnay na ahensiya ng Kagawaran ng Pagsasaka.
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