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PAUNANG SALITA

Ang pagkakaroon ng iba’t-ibang katangian ng isang lugar o bukirin 

ay nangangahulugan na magkakaiba rin ang mga teknolohiyang 

naaangkop dito.  Maaaring ang isang pamamaraan ng pagsasaka ay 

maganda sa isang lugar habang hindi naman ito rekomendado sa ibang 

lugar. Dahil dito, importanteng makabuo ng teknolohiyang naaayon at 

rekomendado sa isang partikular na lugar na tutugon sa iba’t-ibang 

problema sa pagpapalayan.

Ang programang Location Specific Technology Development o LSTD 

ng PhilRice ay naglalayong makamit ang hamong nabanggit. Gamit ang 
®sistemang PalayCheck , layunin ng LSTD na matukoy ang mga 

pamamaraang naaangkop sa isang lugar at bumuo ng teknolohiyang 

puwedeng magamit ng mga magsasaka at agricultural technologists.  

Sa babasahing ito nakasaad ang teknolohiyang nabuo sa ginawang 
®season-long training tungkol sa PalayCheck  System sa San Ildefonso, 

Bulacan. Sa tulong ng Rice Sufficiency Officer, Kawani ng Municipal 

Agriculture Office, at ng mga eksperto sa PhilRice, ang mga nilalaman 

ng babasahing ito ay masusing pinag-aralan at inayos upang maging 

kapaki-pakinabang sa mga magsasaka ng San Ildefonso. 

Hangad namin na sa pamamagitan ng teknolohiyang nabuo ay 

matugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka sa 

San Ildefonso. Sa ganitong paraan, hindi lang natin mapapaunlad ang 

kanilang ani at kita kundi pati na rin ang agrikultura ng probinsiya at ng 

bansa sa pangkalahatan. 

EUFEMIO T. RASCO, Jr.
PhilRice Executive Director
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Sa pangunguna ng Philippine Rice 

Research Institute (PhilRice) at sa 

pakikipagtulungan ng Rice Sufficiency 

Officer (RSO) at mga magsasaka at 

Agricultural Technologists o ATs ng San 

Ildefonso, Bulacan, ang babasahing ito ay 

masusing ginawa upang magamit ng mga 

magsasaka sa pagpapaunlad ng kanilang 

mga kasanayan sa pagsasaka.

 Ang mga nilalaman ng babasahing ito ay 

base sa resulta ng  Location Specific 

Technology Development (LSTD)  na 

isinagawa noong 2010-2011 at hango sa 
®PalayCheck  Handbook –Sistemang 
®PalayCheck  para sa Palayang may 

Patubig na inilathala ng PhilRice noong 

2007. 

Mga hakbang:

1.   Pagsasama-sama ng datos mula sa 

Location Specific Technology 

Development (LSTD) site.

2.   Pagsasagawa ng pagpupulong  para 

sa pagpapakita ng mga resulta ng 

LSTD sa  mga magsasaka at 

Agricultural Technologists.

3.   Pangangalap ng mga mungkahi mula 

sa mga magsasaka at Agricultural 

Technologists.

Paano ginawa ang Sistemang 
®PalayCheck  para sa San Ildefonso 

Pagsama-sama ng resulta 

mula sa  LSTD site

Presentasyon ng mga 

resulta mula sa LSTD site

Unang Draft

Pagbibigay ng draft sa 

mga PhilRice scientists

Pretesting sa mga 

magsasaka at 

Agricultural 

Technologists

Pagpaparami at 

pagbibigay ng babasahin 

sa mga magsasaka

Pangangalap ng mga 

mungkahi mula sa

 magsasaka at ATs
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®
4.   Pagsasa-ayos ng mga datos at laman ng Sistemang PalayCheck   

para sa San Ildefonso base sa mga mungkahi ng mga magsasaka 

at Agricultural Technologists.

5.   Pag-review ng mga eksperto ng PhilRice sa nilalaman ng 
®

Sistemang PalayCheck  para sa San Ildefonso. 

®
6.   Pag-layout ng mga nilalaman ng Sistemang PalayCheck para sa  

San Ildefonso.

®
7.   Pag-aayos ng mga nilalaman ng Sistemang PalayCheck para sa  

San Ildefonso base sa mga mungkahi ng mga eksperto.

®
8.   Pagpretest ng Sistemang PalayCheck  para sa San Ildefonso sa  

mga Agricultural Technologists at magsasaka.

9.   Huling pag-aayos at pagwawasto ng babasahin base sa mga 

mungkahi ng mga Agricultural Technologists at magsasaka.

10.  Pagpaparami ng babasahin.

11.  Pamimigay ng mga babasahin sa mga magsasaka at Agricultural  

       Technologists. 
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SAN ILDEFONSO, B U L A C A N

Ang San Ildefonso ay first class na munisipyo ng Bulacan. Ito ay may 
36 na barangay. Matatagpuan sa mga hangganan nito ang San Miguel, 
Bulacan sa hilaga, San Rafael, Bulacan sa timog, Candaba, Pampanga 
sa silangan, at Doña Remedios Trinidad, Bulacan sa kanluran.

LAWAK NG LUGAR. Ang San Ildefonso ay may 12,871 ektaryang lupa 
na nasasakupan. 

KLIMA/PANAHON. Ito ay kabilang  sa Type I kung saan tukoy at tiyak 
ang mga panahon: tag-araw sa Disyembre hanggang Mayo at tag-ulan 
mula Hunyo hanggang Nobyembre.
 
PANAHON NG PAGTATANIM NG PALAY. Ang pagtatanim ng palay sa 
tag-ulan ay nag-uumpisa sa Hunyo. Nag-uumpisa naman sa 
Nobyembre ang pagtatanim ng palay para sa tag-araw. 
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Talaan 1. Profile ng San Ildefonso, Bulacan

Parameters Katangian

Klima Type I: Tukoy at tiyak ang panahon, 
tag-araw mula Disyembre hanggang 
Mayo at tag-ulan mula Hunyo 
hanggang Nobyembre

Panahon ng 
pagtatanim ng palay

Hunyo-Oktubre
Nobyembre-Marso

Cropping Pattern Palay-Palay
Palay-Gulay

Topographiya gently rolling 

Uri ng lupa Buenavista soil series
Sandy clay o mabuhanging galas
clay loam o lagkitin

Kulang na sustansiya 
(base sa MOET)

NPK = Nitroheno, Phosphorus, at 
Potassium 
NPS = Nitroheno, Phosphorus, at 
Sulfur
NP = Nitroheno at Phosphorus

Drainage Natutuyo ang tubigan sa loob ng 3-5 
araw

Pinagkukunan ng 
irigasyon

Shallow tube well

Uri ng sakahan Sakahang may patubig (irrigated), 
sahod-ulan o rainfed

Pangunahing peste Stem borer, Alitangya 
Kuhol, Daga;  Rice Blast 
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®Ang PalayCheck  ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng 

pamamahala ng palay na:

 Nagsasama-sama ng pinakamahusay na teknolohiya para 

makamit ang Key Check;

 Humihikayat sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang 

kasalukuyang pamamaraan ng pagsasaka ang mga 

rekomendadong pamamaraan; at

 Nagtuturo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng 

mga magsasaka nang sa gayon ay maiwasto ang mga 

pagkukulang sa pagpapalayan at maitaas ang ani at kita  

habang pinapanatiling ligtas ang kapaligiran.
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1. Bumuo ng isang grupo ng magsasaka (15 katao pataas) na regular 

na magkikita upang pag-usapan ang resulta o kaibahan ng 

pagsunod at hindi pagsunod sa mga rekomendasyon upang 

makamit ang mga Key Checks.

2. Pamahalaan ang tanim na palay gamit ang rekomendadong mga 

Key Checks.

 Mga bagay na pamamahalaan  

 Key Check

 Pagtaya ng Key Check

 Kahalagahan ng Key Check

 Rekomendadong pamamahala

3. Obserbahan, sukatin, at itala ang paglaki ng palay at resulta ng 

isinagawang pamamahala.
® Sa PalayCheck  Model Farm

 Sa sariling bukid

 Sa bukid ng mga kasamang magsasaka

4. Ikumpara at bigyang-kahulugan ang mga resulta upang malaman 

kung ano ang pinakamahusay na pamamaraan at kung saan 

nagkaproblema.

5. Gumawa ng paraan upang mapanatili ang pinakamahusay na 

pamamaraan at maiwasto ang pagkukulang sa pamamahala sa 

susunod na taniman.

Mga�Hakbang
sa�Pagsunod
sa�Sistemang

®PalayCheck
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Gumamit ng mataas na kalidad na binhi ng rekomendadong barayti

Ang binhing mataas ang kalidad ay:

 puro 

 malinis

 kakaunti ang halong buto ng mga damo at ng ibang barayti

 buo at pare-pareho ang laki at hugis

 puno at pantay ang laki

 walang insekto o sakit; at 

 may antas ng pagsibol na hindi bababa sa 85%. 

Kung kaya, ang paggamit nito ay nangangailangan ng kakaunting binhi 

at nagreresulta sa mas pantay-pantay at malulusog na punla. Ang 

pantay na pagtubo ng mga punla ay nagpapahusay sa pagtatanim at 

pag-aani ng palay. Ang pataba ay napapakinabangang mabuti  ng 

malulusog na punla. Ang mga ito ay mas matatag din sa sakit at peste. 

Ang lahat ng ito ay nakakadagdag ng 5-10% sa ani. Ang pagtaas ng ani 

ay nasisiguro sa paggamit ng mataas na kalidad ng binhi ng 

rekomendadong barayti na angkop sa lokal na kondisyon. 

Kahalagahan. Ang binhi ay maaaring sertipikado ng National Seed 

Quality Control Services (NSQCS) na pinatutunayan ng tag na 

nakakabit sa sako o di kaya ang mga binhi ay nagmula sa 

mapagkakatiwalaang accredited seed growers o sa PhilRice. Kung ang 

binhi ay inani ng magsasaka mula sa certified seeds, kailangang ito’y 

may antas ng pagsibol na hindi bababa sa 85% at naalisan ng halo.

Ang barayti ay kailangang akma sa kapaligiran (halimbawa: may mga 

barayti para sa sakahang may patubig, sahod-ulan, at sakahang 

pinapasok ng tubig alat); sumasagot sa karaniwang problema sa lugar 

Key Check 1

PAGPILI��NG
BINHI�AT�BARAYTI
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(halimbawa: may mga barayti na matibay sa sakit); o di kaya ay 

nagpakita ng magandang ani sa higit 2 season ng field trials. 

Ang resulta ng multi-adaptation trials at Location Specific Technology 

Development (LSTD) trials at iba pang mga varietal demonstration trials 

ay maaaring gamitin. 

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check
 Bumili ng mga binhi mula sa accredited seed growers.

 Kung walang accredited seed growers sa lugar, gumamit ng binhi ng 

mga magsasaka na ang sakahan ay may pantay-pantay na 

pananim. Maaari ring magparami ng mga binhi na may mataas na 

kalidad sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang mga hakbang 

(Tignan sa pahina 6), lalo na ang pagtatanggal ng halo o off-types 

(Tignan sa pahina 7). Para malaman kung ito ay may mataas na 

antas ng pagsibol, isagawa ang seed germination test (Tignan sa 

pahina 9). Ang binhi ay kailangang may antas ng pagsibol na di 

bababa sa 85%.

 Kung ang barayti ay hindi pa nasubukan sa lugar, magsagawa ng 

paunang pagpili base sa mga rekomendadong binhi sa kapaligiran at 

panahon ng pagtatanim. Subukan muna itong itanim sa maliit na 

bahagi ng inyong bukid.

 Sa mga lugar na sahod-ulan, ang mga magsasaka ay kadalasang 

gumagamit ng mga barayti para sa sakahang may tiyak na patubig 

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI
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Mga barayti na angkop sa San Ildefonso. Ayon sa Municipal 

Agriculture Office (MAO) at mga magsasaka, ang mga sumusunod na 

barayti ay angkop sa San Ildefonso: NSIC Rc238, NSIC Rc224, NSIC 

Rc216, PSB Rc10, PSB Rc18, at PSB Rc82. Maganda rin ang mga 

hybrid tulad ng Arize 64 at TH82, 

Base naman sa resulta ng LSTD  na isinagawa noong 2010, maganda 

ang ani mula sa NSIC Rc136H o Mestiso 7 sa tag-araw at NSIC Rc222 

sa tag-ulan.

Barangay Karaniwang Ani 
(tonelada/ektarya)

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI

Talaan 1. Resulta ng LSTD Variety Trial. 2010.

dahil sa walang mapagkukunan ng mga barayti para sa sahod-ulan. 

Inirerekomenda na pumili muna ng mga barayti na para sa 

kapaligirang sahod-ulan. 

 Isaalang-alang din ang mga tradisyonal na barayti o yaong mga 

ginagamit na sa rehiyon (tignan ang Annex) para sa sakahang 

sahod-ulan dahil ang mga ito ay subok na sa lugar. Madalas na 

gusto ng mga magsasaka ang mga bagong barayti sa paniniwalang 

umaani ito ng marami. Subalit, ang barayti ay inilalabas hindi 

lamang dahil sa taas ng ani. Ito ay maaaring may mas magandang 

kalidad ng butil, o resistensya sa peste. Kung kaya, kailangang 

alamin ang mga katangian ng mga barayti (tignan ang Annex 1) at 

subukan munang itanim ito sa maliit na bahagi ng inyong bukid.

Barayti Tag-araw Tag-ulan

Ani 
(t/ektarya)

Ranggo* Ani 
(t/ektarya)

Ranggo*

NSIC Rc222 ** 8.2 1

NSIC Rc158 ** 6.9 2

NSIC Rc136H 8.8 1 ***

PSB Rc10 4.8 2 6.5 3

*1, pinaka-paborito ng mga magsasaka
**naitanim noong tag-ulan lamang
***naitanim noong tag-araw lamang
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10 Hakbang para sa Pagpaparami ng De-kalidad na binhi

1.   Pumili ng mababang bahagi ng bukid na hindi madamo.

2.   Gumamit ng malinis at magandang kalidad na binhi.

3.   Araruhin, suyurin, at pantaying mabuti ang bukid.

4.   Kung lipat-tanim, magtanim ng batang punla (21-25 araw) 

mula sa malusog at hindi madamong pasibulan 1-3 kada 

tundos sa agwat na 20 sentimetro (sm) x 20 sm kung tag-

ulan at 20 sm x 15 sm kung tag-araw. Maghulip sa loob ng 

7 araw pagkatapos magtanim.

5.   Maglagay ng balanseng sustansiya (Nitroheno, 

Phosphorus, Potasyo, Sulfur, Zinc) ayon sa 

pangangailangan ng palay. 

6.   Panatilihing malinis ang bukid at walang damo, insekto, 

peste, at mga sakit.

7.   Sa kasagsagan ng pagsusuwi at pamumulaklak,  tanggalin 

ang mga di kauri (ayon sa taas, itsura, panahon ng 

pagbulaklak, atbp.) at mahina, may sakit o sirang halaman, 

o nangungupas na uhay.

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI
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Taas ng halaman: Tanggalin ang mga halaman na may di 

karaniwang taas o igsi kaysa sa karamihang halaman.

Paglabas ng Bunga: Tanggalin ang mga halaman na may 

bahagyang nakasulpot na uhay dahil sa panahon ng 

pagsapaw ang mga ganitong kakaibang klase ay maaaring 

maging maaga o huli ang pagsulpot ng uhay. 

Binhi o Butil: Kung karamihan ng mga butil ay may sungot 

tanggalin ang mga walang sungot (at kabaligtaran o vice-

versa).

Anggulo ng banderang dahon: Tanggalin ang mga halaman 

na may nakatuwid na banderang dahon na nakatuwid pataas 

(A) o nakabaluktot (B) na kakaiba sa karamihan ng halaman.

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI

A

B
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Kulay ng dahon, talukap, tangkay: Tanggalin ang mga 

halaman na may kupas na dahon o may naiibang kulay na 

dahon.

8.   Anihin ang palay kapag husto na ang gulang (kulay 

dayami na ang 80-85% ng mga butil).

9.   Giikin, linisin, at patuyuin (12-14% kahalumigmigan) at 

markahan ang inaning binhi. 

10. Iimbak ang minarkahang binhi sa isang selyado at malinis 

na lalagyan, sa malamig, tuyo, at malinis na lugar.

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI
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Paano magsagawa ng pagsubok o pagtantya sa kakayahang 

sumibol ng binhi (viability) 

1. Ikalat ang 100 butil ng binhi 

      sa  basang paper towel 

      (o sa lumang puting 

      kamiseta) na binasa ng tubig.

2. Takpan ang mga binhi ng paper 

towel (o ng kaputol na kamiseta na 

pinagkalatan ng binhi).

3. Irolyo ang paper towel na may binhi sa 

loob at iimbak sa lilim ng 7-

10 araw. Panatilihin itong 

mamasa-masa sa buong 

panahon  (Lagyan ng stick o 

patpat ang nakakalat na 

binhi kung kamiseta ang 

gagamitin at saka irolyo). 

4. Pagkalipas ng 7-10 araw, 

bilangin ang mga sumibol ng 

normal (halimbawa: may 

mayabong na 

      ugat o supang). 

5.   Maganda ang sibol ng binhi 

kung ang bawat pangkat ay 

85 na binhi o mas marami pa 

ang sumibol ng normal. 

Ikalat ang mga 
binhi ng pantay

Takpan ang mga binhi

Iimbak ang inirolyong 
binhi sa loob ng 1 linggo

Ikalat ang 100 na butil ng 
binhi sa paper towel o
kaputol ng puting kamiseta

PAGPILI�NG�BINHI�AT�BARAYTI
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Walang mataas o mababang lupa na makikita 

matapos ang huling pagpapatag

Sa panahon ng pagpapatag ng lupa, ang bukid ay dapat mayroong 

tubig na may lalim na 2-5 sentimetro (halos kasing taas ng hinlalaki ng 

kamay). Wala dapat makikitang tumpok ng lupa matapos ang huling 

pagpapatag.

Kahalagahan. Ang lupang naihanda nang mabuti ay malaki ang 

naitutulong sa maayos at matipid na pagpapatubig, pag-iwas sa damo, 

at sa mas madaling pamamahala ng kuhol. Nakatutulong din ito upang 

sabay-sabay ang paglaki ng mga palay.  

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check

   Linisin at ayusin ang mga kanal at pilapil. Ang mga pilapil ay 

dapat linisin upang walang matirahan ang mga peste; ayusin 

upang maiwasan ang pagtagas ng tubig; at panatilihing may taas 

na 15 sentimetro at lapad na 20 sentimetro upang maiwasan ang 

paglulungga ng mga daga dito. Ang mga kanal ay makatutulong 

upang magkaroon ng pantay na distribusyon ng tubig sa bukid at 

magandang tapunan ng tubig.

    Pag-aararo at pagsusuyod. Araruhin ang pinitak upang mabulok 

ang mga damo at pinaggapasan mula 3 hanggang 4 na linggo 

bago maglipat-tanim o sabog-tanim upang magkaroon ito ng sapat 

na panahon para mabulok at makapagbigay ng sustansiya sa lupa.

PAGHAHANDA
NGLUPA

Key Check 2
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Mas mabilis ang pagkabulok ng damo at dayami sa lupang mamasa-

masa lamang. Ang mga damo at pinaggapasan na hindi nabulok nang 

mabuti ay nagiging sanhi ng pag-asim (acidic) at pagkawala ng ibang 

mahalagang sustansiya ng lupa.

Suyurin ang lupa ng hindi bababa sa dalawang beses na may pagitan 

na isang linggo. Ang unang pagsusuyod ay dapat isagawa isang linggo 

matapos ang pag-araro upang mabasag ang mga tingkal ng lupa at 

upang maihalo sa lupa ang mga pinaggapasan. Nakatutulong din ito 

upang tumubo ang mga nahulog na binhi ng palay at damo.

 Ang pangalawang pagsusuyod ay 

dapat pasalungat sa direksyon ng 

unang pagsusuyod. Ito ay magsisilbi 

ring unang pagpapatag at 

pagpapalubog ng mga tumubong 

buto ng damo at palay. Ang ganitong 

mga kasanayan ay nakatutulong 

upang mabawasan ang paunang 

populasyon ng mga peste at halo sa 

mga barayting itatanim, at 

mapanatili ang hardpan.*

* hardpan - matigas na bahagi sa   

                   ilalim ng putik

PAGHAHANDA�NG�LUPA
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 Sa mga palayan na galas o sandy, ang pagsusuyod at paglilinang 

ay nakadepende sa daloy ng tubig sa irigasyon o ulan. Kaya mas 

mainam na magsuyod at maglinang sa loob ng isang linggo upang 

hindi magastos sa patubig.

 Patagin ang lupa. Gumamit ng paletang kahoy na hinihila ng 

kalabaw o hand tractor.

 Sabog-tanim. Gumawa ng maliliit na kanal o kanaleta malapit 

sa pilapil na nakapaikot sa bukid at sa gitna ng pinitak upang 

magsisilbing lagusan ng labis na tubig, hulihan o papupulutan 

ng mga kuhol, at upang mapadali ang iba't ibang gawaing-bukid 

gaya ng paghuhulip at pagdadamo. Ang mga kanal na ito rin 

ang nagsisilbing daanan kung magpapataba at magbobomba 

ng lason.

Paletang hila ng kalabaw Paletang hila ng handtractor

Paggawa ng kanaleta bago magsabog

PAGHAHANDA�NG�LUPA
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Ang palayan ay dapat nakapagpahinga ng hindi bababa sa 30 araw. Ito 

ay dapat mataniman dalawang linggo bago at pagkatapos  ang 

karamihan sa lugar na nasasakupan ng irigasyon ay natamnan.

Kahalagahan. Sa sabayang pagtatanim, nakaiiwas sa pagdami ng 

populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang 

buwang pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing 

hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap at sinisira nito ang 

pinamamahayan ng mga sakit. 

PAGTATANIM

Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos 

pagpahingahin ang lupa

Key Check 3
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Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check

 Panatilihing  nakatiwangwang o walang tanim ang bukid na 

hindi bababa ng 1 buwan mula sa pagkaani hanggang sa 

muling pagtatanim. Mapuputol nito ang inog ng buhay ng mga 

peste at makatutulong din ito upang maging matagumpay ang 

pamamahala sa tanim na palay.

 Sundin ang kalendaryo ng pagtatanim. Makatutulong ito upang 

mas maraming bukid sa komunidad ang maabot ng tubig-irigasyon.

Kung nasira ang tamang panahon ng taniman sa lugar, mainam na 

magkaroon ng clustering o grupo-grupong pagtatanim. Sa 

pamamagitan nito, ang paggamit ng irigasyon ay sunud-sunod lalo 

na sa  tag-araw. Maiiwasan din ang pagdami ng mga peste dahil 

napuputol ang inog ng buhay nito.

Kung ang sistema sa lugar ay hindi sabay-sabay ang pagtatanim, 

ibatay ang gagamiting barayti sa mga kalapit na palayan. 

Halimbawa, kung ang mga katabing bukid ay gagamit ng paagang 

barayti ay gayun din dapat ang gamitin upang makasabay sa 

panahon ng taniman at pag-aani, at makakaiwas din sa matinding 

pinsala ng mga peste.

Magtanim nang sabayan sa loob 
ng isang buwan upang 

makaiwas sa peste.

PAGTATANIM
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PAGTATANIM

May sapat na dami ng malulusog na punla

Key Check 4

Lipat-tanim. Ang kailangang dami ng binhing palay para sa inbred ay 

40 kilo kada ektarya at 15-18 kilo kada ektarya naman para sa hybrid. 

Maghulip sa loob ng 7 araw mula sa pagkakatanim at siyasatin ang 

kalagayan ng mga tanim 10 araw pagkalipat-tanim. Dapat may 25 
2tundos o higit pa sa kada metro kuwadrado (m ) ng palayan.

Sabog-tanim. Labinlimang araw pagkasabog ng pinasibol na binhi, ang 

bawat ektarya na may 40 kilong binhi ay dapat may punlang hindi 

bababa sa 150 kada metro kuwadrado samantalang ang may binhing 80 

kilo ay dapat may punlang hindi bababa sa 300 kada metro kuwadrado.

Pagkuha ng dami ng halaman kada metro kwadrado

Pumili ng walang kinikilingang (random) tatlong lugar sa bukid na may 

direksyong pahilis kung saan kukuha ng sampol. Ang lugar ng sampol 

ay dapat na hindi bababa sa 1 metro ang layo mula sa gilid ng pilapil.

Itsura ng pahilis na pagkuha ng dami ng halaman kada metro 

kwadrado mula sa tatlong lugar sa bukid
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Bilangin ang buhay na tundos kada metro kuwadrado sa pamamagitan 

ng isang 1 m x 1 m na parisukat. Pagsamahin lahat ang bilang ng 

tundos sa 3 lugar at hatiin sa 3 para makuha ang pangkaraniwang 

bilang ng tundos  kada metro kuwadrado.

Sa kada pinitak ng palayang lipat-tanim o sabog-tanim, pumili ng 10 

tundos nang walang kinikilingan. Ang bawat tundos ay dapat may isa o 

higit pa na malusog na punla. Ang isang malusog na punla ay berde, 

maganda ang paglaki, at walang sakit o peste. 

Kahalagahan. Ang sapat na bilang ng malusog na punla ay may 

kakayahang yumabong at makipagkumpetensiya sa mga damo at 

makapagbibigay ng mataas na ani. 

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check

Sundin ang mga  sumusunod na rekomendasyon:

Ang pagsasabog ng sapat na dami ng binhi ay nagreresulta sa matatag 

at malulusog na punla. Mas maraming mabubuhay sa mga punlang 

manggagaling dito at mas madali rin silang makabawi pagkasabog-

tanim. Ang pagsasabog ng mas maraming binhi ay nagdudulot lamang 

ng mga payat at mahihinang mga punla. 

   Para sa lipat-tanim, gumawa ng punlaan na  malayo sa mga poste 

ng ilaw ngunit malapit sa pinagkukunan ng tubig. Protektahan ito 

mula sa mga peste, lalo na sa ibon, kuhol, at daga. Ang punlaan ay 

ipanapayong nakataas ng bahagya at dapat ding magkaroon ng 

magandang kanal upang madaling patuyuan.

Ang wastong pamamahala ng tubig at peste ay mahalaga sa 

yugtong ito. Kung ang mga pinatubong binhi ay masyadong nalubog 

sa malalim na tubig, ito ay magiging mahina at mabagal ang paglaki 

ng mga ugat  sanhi ng kakulangan ng hangin sa lupa.   

PAGTATANIM
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 Ang wastong pamamahala ng tubig at peste ay mahalaga sa 

yugtong ito. Kung ang mga pinatubong binhi ay masyadong 

nalubog sa malalim na tubig, ito ay magiging mahina at mabagal 

ang paglaki ng mga ugat  sanhi ng kakulangan ng hangin sa lupa. 

Kailangang bantayan laban sa mga ibon at daga ang bagong 

sabog na punla dahil kinakain at binubunot nito ang mga 

tumutubong punla.

  Para sa 40 kilong binhi, gumawa ng 10 kamang punlaan na 

may sukat na 1.5 metro ang lapad. Gumawa ng 40 

sentimetrong kanal sa pagitan ng mga kama. Itaas ang mga 

kama ng 4-5 sentimetro.

   Maglagay ng mga organikong pataba bago pantayin ang 

kamang punlaan. 

Para sa mga lagkiting lupa, ihalo ang 10-15 sako ng organikong 

mga bagay o 3-4 sako ng komersyal na organikong pataba sa 400 

metro kuwadrado na punlaan bago magsabog ng binhi.

Ang organikong pataba ay tumutulong na maging buhaghag ang 

lupa. At dahil dito, mas madaling bunutin ang mga punla kung 

kaya't naiiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Gumamit ng 

kompost o anumang bagay na lubusan nang nabulok katulad ng 

tuyong dumi ng mga hayop, dayami, at inuling na ipa o carbonized 

rice hull.

Ang lupang may katamtamang pagkapino naman ay maaaring 

hindi na gamitan ng mga organikong pataba dahil mabuhaghag na 

ang lupa.  

Kung Laplap method ang gagamitin, gumawa ng punlaan na may 

sukat na 25 metro kuwadrado na may lapad na 1 metro at haba na 

25 metro para sa 40 kilong binhi sa isang ektarya. 

PAGTATANIM
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       Isabog ng pantay ang mga bagong sibol na buto ng palay 

pagkatapos takpan ng malinis na dayami. Pagkatapos ng limang 

araw ay maari nang alisin ang dayami  at pagkalipas ng isang  

linggo ay maari nang patabaan. Sa loob ng 14-16 na araw ay 

maaari nang maglipat-tanim.     

   Para sa sabog-tanim, ang bukid ay handa nang sabugan ng binhi 

pagkatapos ng paglilinang at pagpapantay. Ang mga pinatubong 

binhi/punla ay dapat maiiwas sa mga ibon, daga, kuhol, at mga 

damo alinsunod sa tamang pagsasagawa ng  pamamahala ng mga 

peste. Isabog ng pantay ang mga pinatubong binhi sa nalinang at 

napatag na bukid.

Magsabog ng pangkaragdagang binhi (1 kilo) sa gilid ng pinitak 

para gawing panghulip. Maghulip sa mga lugar na walang 

tumubong binhi 7-10 araw pagkasabog.

Iminumungkahi na gumamit ng drumseeder sa pagsasabog ng 

buto. Sa pamamaraang ito ay sapat na ang 40-60 kilo na binhi para 

sa isang ektarya. 

paggamit ng drum seeder

PAGTATANIM
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Mga Hakbang sa Pagpapatubo ng Buto

1. Ilagay ang binhi sa sako. Siguraduhing kalahati  lamang ng isang 

sako ang mapupuno ng binhi para ito ay maluwag at upang 

makasipsip ng sapat  na tubig ang mga buto (tignan ang Larawan 

Bilang 1).

2. Ibabad ang mga buto sa umaagos na tubig 

o kaya sa isang dram na may malinis na 

tubig. Kung ang inyong buto ay ibinabad sa 

dram, palitan ang tubig kada anim na oras.

3. Sa mga inbred na buto, ibabad ito sa loob 

ng 12-24 oras.  Kung hybrid ang inyong 

gagamitin naman, ibabad lamang ito sa loob 

ng 12 oras. Palitan ang tubig kada tatlong oras.

4.  Pagkatapos ibabad ang buto, alisin ito sa tubig at kulubin ang mga 

buto ng 24-36 oras o hanggang sa may lumabas na puting parang 

tuldok na siyang tumutubong ugat.

5. Siguraduhing may sapat na hangin habang nakakulob ang  mga

    buto sa pamamagitan ng paglalagay nito sa paletang may mga 

    butas (tignan ang Larawan 2).

6. Huwag pagpatung-patungin ang 

mga sako. Kailangang may 

hangin para hindi mag-init ang 

mga buto. Ang napakataas na 

temperatura ng pagkukulob ay 

nagpapatagal sa pagsibol at 

maaaring ikamatay 

    ng mga butong sumisibol.

Larawan 1

Larawan 2

PAGTATANIM
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PAMAMAHALA
NGSUSTANSIYA

Sapat na sustansiya sa panahon ng pagsusuwi 

hanggang paglilihi at pamumulaklak 

KeyCheck 5

Mula pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak, magsabog ng 

patabang nitroheno (1.5 bag ng urea kada ektarya sa tag-araw at 1 bag 

ng urea kada ektarya sa tag-ulan) kung ang basa sa Leaf Color Chart 

(LCC) ay mas mababa sa 4 para sa lipat-tanim at 3 naman kung sabog-

tanim. 

Ang unang paglalagay ng pataba ay sa loob ng 10-14 na araw 

pagkatapos maglipat-tanim o sa loob ng 14-21 araw pagkatapos 

magsabog tanim. Sa panahong ito kasalukuyang humahaba ang ugat at 

nagsisimula pa lamang dumami ang mga suwi. 

   Lipat-tanim. Sa panahon ng pamumulaklak, dapat mayroong 300 

uhay o higit pa kada metro kuwadrado. 

 

Para malaman ang dami ng uhay, pumili ng walang kinikilingan na 

tatlong lugar sa bukid na nasa pahilis na linya. Ito ay dapat may 

layong hindi bababa sa isang metro mula sa gilid ng pinitak. 

Bilangin ang mga uhay sa pamamagitan ng paggamit ng isang 

metrong parisukat. Sumahin lahat ng nabilang na uhay at hatiin sa 

tatlo para makuha ang pangkaraniwang bilang ng uhay kada metro 

kuwadrado.

   Sabog-tanim. Sa panahon ng pamumulaklak, dapat may 350 uhay 

o higit pa kada metro kuwadrado. 
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Para malaman ang dami ng uhay, pumili ng walang kinikilingan na 

tatlong lugar sa bukid na nasa pahilis na linya.  Ito ay dapat may 

layong hindi bababa sa isang metro mula sa gilid ng pinitak. 

Bilangin ang mga uhay sa loob ng isang metrong parisukat (Pareho 

ito sa Larawan sa pahina 15). 

Sumahin ang lahat ng nabilang na uhay at hatiin sa tatlo para 

makuha ang pangkaraniwang bilang ng uhay kada metro 

kuwadrado.

Kahalagahan. Ang pagkakaroon ng sapat na sustansiya simula sa 

pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak ay nakatutulong sa 

magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay, at pagkamit ng 

pinakamataas na ani na kaya ng barayti. Ang pinakamataas na 

dami ng uhay ay maaaring gawing batayan sa pagkamit ng mataas 

na ani.

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check

 Alamin at pamahalaan ang kailangang nitroheno ng palay 

batay sa nababasa sa Leaf Color Chart (LCC) at ang ibang 

sustansiya ayon sa resulta ng Minus One Element Technique 

(MOET) o ng Nutrient Omission Plot Technique (NOPT).

Ang tamang pamamahala ng mga sustansiya ay nagpapahusay sa 

paglaki ng palay at ani nito. Nangangahulugang dapat bigyan ito ng 

tama at sapat na sustansiya sa tamang panahon. Ang palay ay 

mas lumalaki at mas maganda ang paggamit o pagkain ng pataba 

kung naaarawan ito ng mas matagal.

Magsagawa ng pagsubok na MOET (tignan sa pahina 25) 30 araw 

bago maglipat-tanim o magsabog-tanim upang malaman kung ano 

ang sustansiyang kulang sa lupa batay sa mga sintomas ng 

kakulangan at paglaki nito (taas ng palay at bilang ng suwi). 

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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Gamitin ang LCC tuwing ika-7 araw pagkatapos maglagay ng 

pataba sa lipat-tanim o sabog-tanim para malaman kung kailangan 

na ng palay ang patabang nitroheno. Ang LCC at MOET ay mga 

simpleng pamamaraan na magagamit upang malaman ang mga 

sustansyang kulang sa lupa, basehan sa pagsasabog ng pataba na 

mayaman sa Nitroheno, at nakatutulong na makatipid sa paggamit 

ng pataba.

Bukod sa kakulangan sa sustansiya, dapat ding isaalang-alang ang 

mga sustansyang nagsisilbing lason sa tuwing magdedisisyon kung 

anong mga sustansiya ang ilalagay. Sa kapatagan, ang kalawang o 

iron toxicity  ay pangkaraniwan, lalo na kung palagiang nababaha 

ang palay sa mga yugto ng paglaki nito. Ang palay na apektado sa 

pagkalason ng kalawang o iron toxicity  ay may mga maliliit na 

tuldok sa gawing ibaba ng mga dahon, kung saan ang mga tuldok 

ay nagsisimula mula sa dulo, o kaya ay mayroong manilawnilaw-

kahel hanggang kayumangging kulay.

Para maiwasto ang pagkalason sa kalawang, iwasan ang 

palagiang pagkakalubog sa tubig ng mga lupang mahirap 

patuyuan, gawing balanse ang pataba, at patuyuin at araruhin ang 

lupa pagkaani upang mawala ng mabilis ang kalawang sa 

panahong walang tanim.

Leaf Color Chart

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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Talaan 3. Rekomendadong Pataba ayon sa kulang na sustansiya.

Kulang na 
Sustansiya

Tag-ulan Tag-araw

Nitrogen, 
Phosphorus, 
Potassium 
(N, P, at K)

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 4 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya

Paglilihi: 0.5 sako    
0-0-60 sa isang 
ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 
kung sabog-tanim at 4  
kung lipat-tanim base 
sa  LCC: magpataba 
ng 1 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 5 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya
2 sako 16-20-0 sa 
isang ektarya

Paglilihi: 1 sako 0-0-60 
sa isang ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 kung 
sabog-tanim at 4 base 
sa  LCC: magpataba ng 
1.5 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya

Nitrogen at 
Phospho-
rus (N at P)

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 4 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya
0.5 sako 16-20-0 sa 
isang ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 
kung sabog-tanim at 4  
kung lipat-tanim base 
sa  LCC: magpataba 
ng 1 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 5 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya
2 sako 16-20-0 sa 
isang ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 kung 
sabog-tanim at 4 base 
sa  LCC: magpataba ng 
1.5 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya
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Kulang na 
Sustansiya

Tag-ulan Tag-araw

Nitrogen at  
Potassium (N  
at K)

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 4 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya

Paglilihi: 0.5 sako 0-
0-60 sa isang ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 
kung sabog-tanim at 4  
kung lipat-tanim base 
sa  LCC: magpataba 
ng 1 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya

10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 6 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya

Paglilihi: 1 sako 0-0-60 
sa isang ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 kung 
sabog-tanim at 4  kung 
lipat-tanim base sa  
LCC: magpataba ng 1 
sako 46-0-0 sa isang 
ektarya

Nitrogen (N) 10-14 araw 
pagkatapos 
magtanim: 4 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 
kung sabog-tanim at 4  
kung lipat-tanim base 
sa  LCC: magpataba 
ng 1 sako 46-0-0 sa 
isang ektarya

10-14 aaraw 
pagkatapos 
magtanim: 6 sako 14-
14-14-12S sa isang 
ektarya

Kung maraming dahon 
ang mababa sa 3 kung 
sabog-tanim at 4  kung 
lipat-tanim base sa  
LCC: magpataba ng 1 
sako 46-0-0 sa isang 
ektarya



PAANO ISAGAWA ANG 

MINUS-ONE ELEMENT 

TECHNIQUE (MOET)

1.  Kumuha ng 30 kilo na 

sampol ng lupa mula sa 

iba't-ibang lugar sa palayan.

Tandaan:

Huwag kumuha ng sampol 

sa lupang may dumi ng 

hayop, bato, damo,  at puno 

ng palay.

Kung hindi pantay ang lupa. Magsasagawa ng magkaibang 

MOET set-up—isa para sa palayang  nasa itaas na lugar at 

isa para sa mababang lugar.

2.   Ilagay ang sampol ng lupa sa isang malaking plastic na 

banyera o balde. Kung tuyo ang lupa, ibabad muna ito ng 

isang linggo. Haluing mabuti ang kinolektang lupa. 

Maglagay ng tig apat na kilo ng basang lupa sa 7 

maseterang plastik  o paso na walang butas.

3.   Lagyan ng kaukulang pananda ang paso na katulad ng 

ganito: Complete, -N, -P, -K, -Zn, -S, at -Cu. (Ang ibig 

sabihin nito ay kumpletong abono, kulang sa N o nitroheno, 

kulang sa P o Phosphorus, kulang sa K o potasyo, kulang 

sa Zn o zinc, kulang sa S o sulfur, at kulang sa Cu o 

copper).

4.   Ilagay ang pormulasyon o pakete ng complete sa tapat ng 

paso na may panandang Complete, at ganun din sa iba 

pang mga pakete ng pormulasyon. Maghugas ng kamay 

pagkatapos ihalo ang pormulasyon sa bawa't paso bago 

lumipat sa ibang paso.

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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5.  Maglipat tanim ng 4-5 na punla  na may edad na 10-12 na 

araw sa bawat paso.  Kung pinasibol na buto ang 

gagamitin, mas mainam na mas maraming buto ang ilagay 

sa bawat paso para maiwasan ang pagtatanim na muli.

6.   Siguraduhing laging may tubig sa paso. Ilagay ang paso sa 

lugar na nasisikatan ng araw  pero hindi masisira ng mga 

hayop tulad ng manok at kambing. Pagkaraan ng 

dalawang linggo, bawasan ang punla at magtira lamang ng 

dalawang malulusog na punla.

7.   Obserbahan ang paglaki ng palay. Makalipas ang  45 

araw, ihambing ang laki at  dami ng suwi  ng bawat paso 

sa nakatanim na palay sa pasong may kumpletong pataba. 

Ang may kumpletong pataba ay inaasahang maganda ang  

paglaki o bulas. Kung ang paglaki ng palay sa lahat ng 

paso ay malulusog , nangangahulugan na may sapat na 

sustansya ang lupa. Kung ang palay na nakatanim sa 

isang paso ay mas mababa ng 80% sa laki o bilang ng 

suwi, ang lupa ay kulang sa ganitong uri sustansiya.

8.   Gawing basehan ng pataba ang resulta ng MOET. Ang 

rekomendasyon ng pataba ay makikita sa pakete na 

kasama ng MOET kit.

MOET setup

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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PAANO GAMITIN ANG 

LEAF COLOR CHART (LCC)

     1.    Pumili ng sampung malulusog na 

halaman mula sa bahagi ng bukid na 

magkakasintaas ang palay. Gawin ito 

sa ika-14 araw matapos maglipat-

tanim o ika-21 araw matapos 

magsabog-tanim.

2.   Ihambing sa kulay ng LCC ang 

pinakamataas, malusog, at bukang 

dahon ng mga napiling halaman. Ilagay ang gitnang bahagi 

ng dahon sa ibabaw ng LCC nang hindi tinatanggal ang 

dahon mula sa halaman at piliin ang numero ng 

pinakamalapit na kulay. Dapat matakpan mula sa sinag ng 

araw ang LCC habang nagsusukat dahil naiiba ang kulay nito 

kapag nasisikatan ng araw. Dapat din na isang tao lang ang 

gumawa simula sa una hanggang huling paghahambing ng 

dahon sa LCC.

3.   Kung mula sa sampung halamang napili ay may anim o higit 

pa ang may basa ng LCC na mas mababa pa sa kritikal na 

numero na 4 para sa lipat-tanim at 3 para sa sabog-tanim, 

maglagay na ng 1.5 sako o 75 kilo ng urea (46-0-0) o 3.5 

sako o 175 kilo ng ammonium sulfate (21-0-0-24S) kada 

ektarya kung tag-araw kapag kulang ng sulfur ang lupa. 

Kung tag-ulan naman, maglagay ng 1 sako o 50 kilo ng urea 

o 2 sako o 100 kilo ng ammonium sulfate kada ektarya kapag 

kulang ng sulfur ang lupa.

4.   Ulitin ang paghahambing ng dahon sa LCC kada 7 araw 

hanggang sa unang pamumulaklak. Gawin ang susunod na 

paghahambing pagkatapos ng isang linggo sa parehong oras 

(8-10AM). Subalit, maaaring ibang sampung dahon ang 

sukatin kada linggo.

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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Panahon ng paglalagay ng Pataba

Maglagay ng Nitrohenong pataba sa:

 10-14 araw pagkatapos maglipat-tanim o sa 14-21 araw 

pagkatapos magsabog-tanim

 Panahon ng paglilihi

 Panahon kung sumapaw ang 10% ng mga halaman base sa 

resulta ng LCC

Maglagay ng Phosphorus na pataba sa

 10-14 araw pagkatapos maglipat-tanim o sa 14-21 araw 

pagkatapos magsabog-tanim

Maglagay ng Potassium (0-0-60 o 17-0-17) sa:

 10-14 araw pagkatapos maglipat-tanim o sa 14-21 araw  

 pagkatapos magsabog-tanim

 Panahon ng Paglilihi

Paglalagay ng Zinc:

Kung may kakulangan ng zinc sa inyong lupa, maglagay ng 25 kilo 

ng zinc sulfate kada ektarya dalawang linggo matapos maglipat-

tanim o magsabog-tanim

PAANO MO MALALAMAN ANG PANAHON 
NG PAGLILIHI NG PALAY?

         Sagot:  Alamin ang tagal ng buhay ng palay o 
growth duration nito at bawasan mo ng 65. 
Halimbawa: Ang NSIC Rc 222 ay may 
paggulang na 114 araw. 114 - 65 = 49

         Ibig sabihin, sa ika-49 araw mula sa 
pagkapunla mag-uumpisa ang paglilihi ng 
NSIC Rc222

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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    Nitroheno (N). Gamitin ang LCC tuwing ika-7 na araw pagkatapos 

maglagay ng abono sa lipat-tanim (ALT) o sabog-tanim (AST) 

hanggang sa pamumulaklak. Subalit, kung nagsabog ng complete o 

14-14-14-11S sa ika-14 ALT o 21 AST, ang pagbasa ng LCC ay 

magsisimula na sa ika-21 ALT at 28 AST.

    Kahalagahan ng Nitroheno

Ang nitroheno ay naka-aapekto sa maraming proseso na may  

kinalaman sa ani. Ito ay:

 nagbibigay ng berdeng kulay sa mga bahagi ng halaman lalo na  

ang dahon;

 nakatutulong sa mabilis na paglaki at pagdami ng suwi;

 nagpapalaki ng dahon at butil, at nagpaparami ng butil sa uhay 

at protinang taglay ng butil;

 pinasisigla ang mga ugat; at

 nakatutulong para sa mas maagang pamumulaklak at 

pagkahinog partikular sa mga lugar na may malamig na klima.

 Ang palay na kulang sa nitroheno ay pandak at naninilaw. Kung 

nasobrahan naman ng 

nitroheno ang  palay, lalo na 

sa paglilihi at pamumulaklak, 

ito ay nagiging dapain at 

madaling atakihin ng mga 

peste at dapuan ng sakit. Ang 

sobra ring paggamit ng 

nitroheno ay magastos.

Ang LCC ay nakatutulong sa mga 

magsasaka upang malaman ang 

tamang panahon sa paglalagay 

ng nitroheno.

    Kung hihigit sa 5 dahon ang may 

mas mababang sukat sa 4 sa LCC kulang sa  Nitroheno

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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    Kung hihigit sa 5 dahon ang may mas mababang sukat sa 4 sa LCC 

kung lipat-tanim, mag-sabog ng 1.5 bag  ng urea (46-0-0) o kaya 3.5 

bag ng 21-0-0-24S (ammonium sulfate) sa tag-araw at 1 bag ng urea 

o 2 bag ng 21-0-0-24S sa tag-ulan.

    Ang ammonium sulfate ay gamitin sa halip na urea kung ang palay 

ay nagpapakita ng  kakulangan sa sulfur (base sa resulta ng Minus 

One Element Technique), o kung hindi gumamit ng patabang may 

sulfur gaya ng 14-14-14-12S.

    Phosphorus (P) at potassium (K). Ang magkakahalong pataba, 

(14-14-14-12S o 16-20-0) o isahang elementong pataba (0-18-0 o 0-

0-60) ay ginagamit ayon sa panahon ng taniman, uri ng lupa, nais na 

ani, at pagkakaroon nito sa mga pamilihan. 

Ang patabang phosphorus ay 

mahalaga sa magandang pag-uugat ng 

palay, pagsusuwi, maagang 

pamumulaklak at pagpapahinog. Ang 

mga palay na kulang sa phosphorus ay 

bansot at kakaunti ang mga suwi. Ang 

mga dahon ay makitid, maiksi, 

masyadong tuwid, at berde.

Gayundin, ang mga puno ng palay na 

may kakulangan sa patabang 

phosphorus ay payat at mabagal ang 

paglaki. Ang bilang ng mga dahon, 

uhay, at mga butil sa bawat uhay ay 

bumababa rin dahil sa kakulangan sa Kulang sa Posporo

   Ang Potassium ay nagpapaganda sa pagtubo ng mga ugat at 

nagpapasigla sa tanim, at nakatutulong upang maiwasan ang 

pagkatumba ng palay. Pinatitibay pa nito ang palay laban sa mga 

peste at mga sakit. 

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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Kulang sa Potasyo

Kulang sa Sulfur

Ang kakulangan sa potasyo ay 

kalimitang hindi napapansin sapagkat 

mahirap itong matukoy at lumilitaw 

lamang ito sa mga huling yugto ng 

palay.

Ang mga palay na may kakulangan sa 

potassium ay may dahong maitim na 

berde na may manilaw-nilaw na 

kayumangging kulay sa paligid nito. 

Katulad ito sa may sakit na tungro 

subalit ang pangkalahatang bukid ay 

apektado, at hindi lamang pulu-pulo. 

Makakakita rin ng mga maitim na 

kayumangging tuldok sa ibabaw ng 

dahon.

Sulfur (S). Ang kakulangan sa sulfur ay 

kalimitang napagkakamalang 

kakulangan sa nitroheno. Kung ang 

unang naninilaw ay mga magugulang na 

dahon ng palay, ito ay kulang sa 

nitroheno. Ang mga bagong dahon 

naman ang unang naninilaw kung 

kulang sa sulfur ang palay. 

Ang ibang sintomas ng kakulangan sa 

sulfur ay ang paninilaw ng mga punla sa 

punlaan, maramihang pagkamatay ng 

punla pagkalipat-tanim, bansot (subalit 

hindi naman maitim ang kulay ng dahon 

na tulad ng may kakulangan sa P o K), 

kaunting suwi, kakaunti at maiigsing 

uhay, mababang bilang ng butil bawat 

uhay, at mabagal na paggulang.

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA

31



Zinc (Zn). Maglagay ng 25 kilo ng zinc sulfate kada ektarya 14 araw 

pagkatapos maglipat-tanim minsan sa isang taon. Ang zinc ay ang 

pinakamadalas na kulang na sustansiya ng palay. Ito ay mapapansin 

2-4 na linggo pagkatapos maglipat-tanim. Ang magugulang na dahon 

ng palay ay may mala-alikabok na tuldok na kulay kayumanggi, 

naninilaw na batang dahon sa parteng 

ibaba at gitna, bansot, hindi pantay na 

laki, at pulu-pulong tundos sa bukid na 

hindi pantay-pantay ang paglaki.

     

Ang palay ay may kakayahang 

makabawi at mawala ang mga sintomas 

nito kung mapapatuyuan agad ang 

bukid. Ang sobrang kakulangan sa zinc 

naman ay nagreresulta sa mas 

kakaunting suwi at matagal na 

pagkahinog ng palay.

Ang magsasaka ay maaaring gumawa ng simpleng pagkukumpara 

ng pamamaraan ng pagpapataba (nutrient management trial) sa 

maliliit na pinitak sa  kanyang bukid. Sa pamagitan nito, lubos na 

mauunawaan ang pinaka-angkop na pataba na gagamitin sa 

palayan. Maaari ring pag-ibayuhin ang paraan ng paggamit ng urea 

na may halong 14-14-14 sa unang pagpapataba sa pamagitan ng 

paglalagay nito sa tamang panahon. Upang maiwasan ang sobrang 

pagdadahon o pagtabal, kaunting patabang nitroheno na lamang ang 

ilagay sa topdress. Maaaring gumamit ng  2 sako ng 17-0-17. 

Kulang sa Zinc

HUWAG SUNUGIN ANG DAYAMI

Alam mo bang ang 5 toneladang dayami na galing 
sa 5 tonelada na ani ay nakapagbibigay ng 25-40 
Kilo ng Nitroheno, 3-6 Kilo ng Posporo, 60-85 
Kilo ng Potasyo, 2-5 Kilo ng Sulfur, 200-350 
Kilong Silicon, 2,000 Kilo ng Carbon, at iba pa. 

PAMAMAHALA�NG�SUSTANSIYA
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PAMAMAHALA
NGTUBIG

Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na 

nakaaapekto sa paglaki at ani ng palay

Key Check 6

Wala dapat palatandaan o sintomas ng sobra sa tubig ang makikita sa 

panahon ng pagdadahon, gaya ng kaunting suwi at makikitid na dahon. 

Sobra ang pagpapatubig kung ang tubig sa bukid ay may lalim na 5 

sentimetro o higit pa ng higit sa 7 araw. 

Hindi dapat makakita ng sintomas ng kakulangan ng tubig sa panahon 

ng pagdadahon, gaya ng pagbilot ng dahon, pagkatuyo ng dulo ng 

dahon, makitid na dahon, bansot na tanim, at kakaunting suwi. Wala 

dapat makikitang sintomas ng kakulangan sa tubig sa panahon ng 

paglilihi hanggang paglalaman ng butil, gaya ng pagbibilot ng dahon, 

pagkatuyo ng dulo ng dahon, mahinang paglabas ng mga uhay, at 

maraming butil na walang laman.

Kahalagahan. Dinadala ng tubig ang mahahalagang sustansiya mula 

sa lupa tungo sa iba't-ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig ay 

nagreresulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas, at 

normal na paglaki  at mataas na ani.

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check   
 
  Magkaroon ng 3-5 sentimetro na lalim ng tubig sa tuwing 

magpapatubig mula sa panahon ng pagsusuwi hanggang 1 o 2 

linggo bago umani.
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       Ang pagpapanatili ng 3-5 sentimetro na lalim ng tubig (halos kasing 

taas ng hinlalaki sa kamay) mula 10 araw pagkatapos maglipat-

tanim o 15 araw pagkatapos magsabog-tanim hanggang sa 

paggulang ng butil ay magbibigay ng kasiguraduhan na may sapat 

na tubig para sa maayos na paglaki at magandang ani ng palay. 

Gayunpaman, posibleng hindi maging sapat ang tubig-irigasyon 

upang panatilihing may tubig ang pinitak. Habang ang 

pagpapatubig ng pinitak sa partikular na lalim ay nakasusugpo sa 

mga damo, ang lupa naman na mamasa-masa lang sa simula ng 

paglaki ng palay ay nakatutulong para hindi gaanong makapinsala 

ang mga kuhol.
 
Ang kontroladong pagpapatubig o controlled irrigation (CI)  ay 

maaaring ipatupad para sa maayos na paggamit ng tubig. Bago 

muling magpatubig sa ganitong sistema, ang taas ng tubig mula sa 

lupa na 5 sentimetro ay hinahayaang mawala ng hanggang 15 

sentimetro sa ibaba ng lupa sa tag-araw at 20 sentimetro naman 

kung tag-ulan. Ang CI ay maaaring isagawa mula sa 20 araw 

pagkalipat-tanim hanggang sa huling yugto ng pagsusuwi. Sa 

panahon ng pagsapaw o pamumulaklak, panatilihin sa 3-5 

sentimetro ang lalim ng tubig.

Para malaman ang lalim ng perched water table, ibaon sa bukid 

ang 20 sentimetro na tubo o kawayang may habang 25 sentimetro. 

Kung tag-araw, lagyan ito ng mga butas bago ibaon (Tignan sa 

pahina 36).

 Patuyuan o huwag nang magpatubig 1-2 linggo bago umani. 

Para sa mga medyo pinong lupa (galas), magpatuyo 1 linggo 

bago mag-ani. Para naman sa lupang pino (lagkitin), magpatuyo 2 

linggo bago mag-ani. Ito ay magbibigay ng kasiguruhan na may 

sapat na tubig pa sa lupa upang mahusto ang paglalaman ng mga 

butil at mapadadali rin ang mga operasyon ng pag-aani.   

Makatutulong din ito upang masigurado ang mas magandang mga 

butil, at hindi matalamsikan ng putik at tubig ang mga butil.

PAMAMAHALA�NG�TUBIG
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CONTROLLED IRRIGATION 

GAMIT ANG OBSERVATION WELL

Paggawa ng Observation Well

1.   Kumuha ng tubong plastic o 

kawayan na may habang 25 

sentimetro (sm) at may 

      pabilog na 10 sm. Kung 

kawayan ang gagamitin, 

siguraduhing walang buko  

sa loob ng puputuling parte. 

2.   Markahan ang kabilang dulo  

ng tubo ng “itaas.” Mula sa 

pinakaitaas na bahagi ng 

tubo hanggang sa may  5 

sm, maglagay ng paikot na 

marka at sulatan ng  “tag-

ulan.” Mula sa markang  

“tag-ulan”, sumukat uli ng 5 

sm at lagyan ng markang

      “tag-araw.” 

3.   Gamit ang drill na may bilang 

      3-5 sm, gumawa ng mga 

      butas na may 3 sm ang 

      pagitan sa patayong 

      direksiyon.

 

4.   Maglagay naman ng mga 

      butas na may distansiyang 

      5 sm sa palapad na 

      direksiyon.

PAMAMAHALA�NG�TUBIG
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Paglalagay ng observation well sa pinitak

1.   Pumili ng representateng parte sa pinitak na mapaglalagyan 
ng observation well. Ang pinakamainam na lugar ay may 
distansiyang 1-2 metro mula sa pilapil dahil dito madali ang 
pag-obserba ng lalim ng tubig sa pinitak.

2.   Para sa mga bukid na halos 
pare-pareho ang kalagayan 
ng bawat pinitak, sapat na 
ang isang observation well 
kada ektarya. Sa mga bukid 
na magkakaiba ang 
kundisyon  base sa klase 
ng lupa, elebasyon o 
kalagayan ng pinitak, 
kailangang tig-iisang 
observation well ang ilagay  
base sa pagkakapareho ng 
kondisyon. 

3.   Sa napiling lugar, hawakan 
at itulak nang diretso 
pailalim sa lupa ang tubo. 

4.   Hugutin ang tubo at alisin 
ang lupa na nasa loob nito.

5.   Ibalik muli ang tubo kung 
saan ito unang ibinaon at 
ulitin ang proseso 
hanggang ang markang 
“tag-ulan” o “tag-araw” ay 
pumantay sa ibabaw ng 
lupa.

PAMAMAHALA�NG�TUBIG
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Paggamit ng observation well
1.   Sa tag-ulan, magpatubig hanggang pumantay ang tubig sa 

ibabaw ng tubo. Kung tag-araw naman, magpatubig 
hanggang umabot ang tubig sa guhit na may markang “tag-
araw.” 

2.   Muling magpatubig gamit ang teknik na controlled irrigation 
kapag wala nang tubig na makikita sa observation well.

Mga Paalala
1.   Simulan ang pagpapatubig 
      gamit ang observation well 
      isang buwan matapos ang 

pagtatanim o paglipat-tanim. 
      Sa panahong ito, malusog na 
      ang mga palay at naisagawa
      na ang mga pamamaraan 
      upang maiwasan ang damo. 

2.   Hindi kailangang palagiang 
      may tubig ang pinitak sa 
      panahon ng pagsusuwi. 
      Magpatubig lamang kapag 
      wala nang tubig na makikita 
      sa observation well.

3.   Sa panahon ng pamumulaklak, 
panatilihin ang 5 sentimetro

      lalim ng tubig sa pinitak upang 
      maiwasan ang pagkakaroon 
      ng maraming tulyapis na 
      dulot ng kakulangan sa tubig. 

4.   Ang huling pagpapatubig ay
      isang linggo bago umani sa 
      galas na lupa at dalawang 
      linggo bago umani sa
      lagkiting lupa.

Sa tag-ulan, magpatubig 

hanggang pumantay ang 

tubig sa ibabaw ng tubo.

Sa tag-araw, magpatubig 

hanggang umabot ang tubig 

sa guhit na may markang 

“tag-araw.”

Muling magpatubig gamit ang 
teknik na controlled irrigation 
kapag wala nang tubig na 
makikita sa observation well

PAMAMAHALA�NG�TUBIG
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PAMAMAHALA
NGPESTE

Hindi bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste

KeyCheck 7

Kahalagahan. Ang pamamahala ng peste ay bahagi ng  mga gawain 

sa pagtatanim ng palay. Ang kaalaman sa interaksiyon ng palay sa mga 

may buhay na nakaaapekto sa kanyang paglaki (biotic factors), 

kapaligiran (agro-ecosystem), at sistema ng pangangalaga ng tanim ay 

tiyak na makatutulong para maunawaan ang kakayahang 

makapaminsala ng mga peste. 

Ang wastong pagkilala sa mga peste at pagsasagawa ng pinagsama-

samang pamamaraan sa pangangalaga ng pananim (paggamit ng 

maresistensiyang binhi, paghahanda ng lupa, ang araw at pamamaraan 

ng pagtatanim, pagsugpo ng mga peste sa pamamagitan ng mga likas 

na kaaway nito o biological control, pagtatanim ng paiba-ibang binhi, 

pangangasiwa ng tubig at pataba, at pestisidyo) sa panahon ng paglaki 

ng palay ay kinakailangan para ito maging matagumpay.

Mga rekomendasyon upang makamit ang Key Check

 Magtanim ng mga binhi na mataas ang resistensiya sa peste 

at sakit na karaniwan sa lokalidad. Ang paggamit ng 

maresistensyang barayti ang siyang pangunahing depensa sa pag-

iwas sa mga peste at angkop sa makakalikasang pamamahala ng 

mga peste.

Magpalit ng barayti tuwing ikalawa hanggang ika-apat na taniman 

para maabala ang paglaganap ng mga pesteng kulisap at mga 

sakit, at sa gayon ay maiwasan ang pagdami ng mga pesteng 

kulisap at mapaminsalang organismo na nagdadala ng sakit.
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 Ipatupad sa komunidad ang sabayang pagtatanim sa loob ng 

isang buwan matapos pagpahingahin ang lupa. 

 Pangalagaan ang mga kapaki-pakinabang na organismo. 

Maraming kapaki-pakinabang na organismo na nakapaligid sa 

palayan na maaaring gamiting pamalit sa pestisidyo. Ang walang 

humpay o tigil na paggamit ng mga pestisidyo ay sumisira sa 

balanse ng tamang dami ng mga pesteng kulisap at kaibigang 

organismo. Ang pangangalaga sa mga kaibigang organismo ay 

ligtas, pinakamura, at pangmatagalan. Halimbawa, ang mahabang 

sungot na tipaklong o grasshopper ay kumakain sa mga kumpol na 

itlog ng stem borer at ang mga gagamba naman ay kumakain ng 

mga inakay at matatandang ngusong kabayo at hanip.

 Magsagawa ng pagsusubaybay laban sa mga pangunahing 

peste. Ang madalas na pagsusubaybay lalo na sa maagang yugto 

ng pananim ay makatutulong para makilala ang mga dumadaming 

peste na posibleng magdulot ng malaking sira sa palay. Gaya ng 

sa mga sakit, ang pag-iwas ay maaaring gawin bago pa ito lumala. 

Para naman sa mga pesteng kulisap, may mga iminumungkahing 

pamamahala para sa mga ito.

 

TANDAAN: 

Huwag basta magbomba ng LASON para sa mga 
pesteng kumakain sa mga dahon sa unang 30 araw 
pagkatapos maglipat-tanim o 40 araw pagkatapos 
magsabog-tanim. Ang pananim ay may kakayahang 
makabawi sa maagang pagkasira dahil ito ay tutubuan 
pa ng mga bagong dahon at suwi. Ang pag-isprey ay 
pumipigil sa kilos at pagdami ng mga kapakipakinabang 
na organismo sa bukid.

PAMAMAHALA�NG�PESTE
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 Panatilihing malinis ang bukid, araruhin ang mga pinaggapasan 
at alisin ang mga damo upang walang pamahayan ang pesteng 
ito.

 Pataasin ang tubig sa pinitak upang maiwasan ang paninirahan 
at pangingitlog ng RBB sa puno ng mga palay.

Mga pangunahing peste ng palay 

 Ang palayang inatake ng RBB ay 

makikitaan ng mga dahon na nagiging 

kayumanggi, nagiging bansot, matamlay, 

mababang bilang ng suwi, at pamumuo 

ng whiteheads. Ang tinamaang palayan 

ay umaabot ng humigit kumulang 35% 

pagkalugi sa aanihing palay.

Itim na Atangya [Rice Black Bug o RBB]

Yugto ng palay kung saan madali itong 

kapitan ng peste:
Umaatake sa anumang yugto ng palay ngunit 
sa panahon ng pagsusuwi hanggang 
pagbubunga ang pinaka-kritikal.

Pamamahala:
 Magtanim at mag-ani nang sabayan 

upang magkaroon ng isang buwan na 
puwang sa bukid. Sa ganitong paraan, 
mawawalan ng pagkain ang RBB at hindi 
makapagpaparami ng husto.

 Magsabog-tanim. Mas kakaunti ang suwi 
ng palay sa sabog-tanim kaya hindi ito 
pabor sa mga RBB.

Inog ng buhay 

3-5 
days

25-30 
days

PAMAMAHALA�NG�PESTE

40



 Magsagawa ng light trapping sa komunidad tatlong araw bago at 
pagkatapos ng full moon.

 Nakabubuti ring magparami at gumamit ng Metarhizium anisopliae, 
isang uri ng amag at natural na pestisidyo, na isinasagawa sa 
pamamagitan ng pag-iisprey at pagpapatubig sa mga pananim 
hanggang sa mamatay ang mga peste.

 Gumamit lamang ng lason bilang huling paraan o lunas upang 
mapangalagaan ang katutubong kaaway ng RBB.

Atangya [Rice Bug]

 Ang mga bata pa at nasa hustong 

gulang ay sumisipsip ng 

malagatas na butil ng palay na 

nagiging sanhi ng pag-iipa o batik-

batik na butil.  

 Ang may hustong gulang ay kulay 

kapeng-luntian, balingkinitan na 

may mahahabang paa at sungot. 

Ang mga bata naman ay 

balingkinitan at kulay berde. 

 Ang mga atangya ay 

namamahinga sa mababang parte 

ng palay kapag maliwanag ang 

araw at aktibo kapag dapit hapon 

o gabi.

Yugto ng palay kung saan madali 

itong kapitan ng peste:

Panahon ng pagmamalagatas ng 

palay

5-9
days17-26

days

Inog ng buhay 
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41



Pamamahala:

 Panatilihing malinis ang bukid. Araruhin ang mga pinaggapasan at 

alisin ang mga damo upang walang pamahayan ang peste.

 Magtanim at mag-ani nang sabayan. Sa ganitong paraan, 

mapuputol ang inog ng buhay ng peste.

 Ibitin ang net bags na may laman na nabubulok na isda, hipon, 

dinurog na kuhol o karne sa gilid ng pilapil bilang pain dahil ang 

mga atangya ay naaakit sa mabahong amoy. Sunugin ang mga 

naipon na atangya. Gawin ito sa panahon ng pamumulaklak 

hanggang bago magmalagatas.

 Maaari ring magsagawa ng light trapping sa inyong komunidad. 

Sunugin ang mga naipon na atangya.

 Gumamit lamang ng lason bilang huling paraan.

Aksip [Stem borer]

Ang uod ng aksip ay pumapasok sa puno ng palay at kinakain ang 
loob nito na nagiging sanhi ng pagkaputol ng daluyan ng pagkain 
at tubig.

PAMAMAHALA�NG�PESTE
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Limang karaniwang uri ng aksip ang 
makikita sa palayan: yellow stem borer 
o YSB, white stem borer o WSB, 
striped stem borer o SSB, pink stem 
borer o PSB, at ang dark-headed stem 
borer o DHSB.

Ang YSB ay ang karaniwang uri ng 
aksip na matatagpuan sa Luzon, 
samantalang ang WSB naman ang sa 
Visayas at Mindanao.

Yugto ng palay kung saan madali itong 
kapitan ng peste:
Panahon mula sa pagsibol ng binhi 
hanggang sa paggulang nito

Pamamahala:
        Pumili ng barayti na matibay laban sa aksip tulad ng NSIC Rc122 

o Angelica, NSIC Rc156 o Tubigan 12, NSIC Rc160 o Tubigan 14, 
PSB Rc100 o Santiago, at NSIC Rc11 o Canlaon

Ipahinga ang lupa isang buwan bago magtanim upang mapigilan 
ang pagdami ng mga aksip.

Isagawa ang sabayang pagtatanim o synchronous planting. Sa 
ganitong paraan, mapuputol ang inog ng buhay ng peste.

I-monitor o obserbahan ang palayan upang mabantayan ang mga 
pesteng nagbabadyang umatake.

Sirain at patayin na agad kung makakakita ng kumpol na itlog ng 
aksip sa tanim na palay.

       Maglagay ng sapat na dami ng nitrohenong pataba. Gamitin ang 
LCC para matukoy kung kailangan pa o hindi na maglagay ng 
pataba.

Inog ng buhay 
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Ang GLH ang nagsasalin ng sakit na tungro 
sa halamang palay. Ang GLH at ang dala 
nitong sakit na tungro ang sinasabing 
pinaka-mapanira sa lahat ng peste at sakit.

Yugto ng palay kung saan madali itong 
kapitan ng peste: 
Panahon ng pagsusuwi

Pamamahala:
 Pumili at gumamit ng PSB Rc2 o 

Nahalin, IR69726-29-1-2-2-2 o Matatag2, 
IR73885-1-4-3-2-1-6 o Matatag 9, NSIC 
Rc120 o Matatag 6, BPI Ri1, at IR65

 Ugaliin ang sabayang pagtatanim.

 Gumamit ng light traps upang mamonitor 
kung kailan ang pagdagsa ng peste.

 Maglagay lamang ng tamang dami ng 
nitrohenong pataba. Gumamit ng LCC 
upang matukoy kung kinakailangan 
magdagdag ng nitroheno.

 Mahalaga ring alisin ang mga damo sa 
paligid dahil maaari ring manirahan ang 
mga GLH dito.

 Magtanim ng magkakaibang halaman na 
magkakasalitan upang mabawasan ang 
kanlungan ng GLH.

 Gumamit lamang ng lason kapag 
kinakailangan. Sumangguni muna sa 
eksperto bago mag-ispray.

Berdeng Ngusong Kabayo [Green Leaf Hopper - GLH]

6-9
days

16-18
days

Inog ng buhay 
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Kayumangging Ngusong Kabayo  [Brown Planthopper o BPH]

Ang  palayan ay masasabing inatake ng 
BPH kapag makikitaan na ang mga tanim 
na palay ng panunuyo o ang tinatawag na 
hopperburn.

Ang hopperburn ay sanhi ng nimpa at 
matatandang BPH na sumisipsip ng katas 
sa pinakababang parte ng palay kaya 
nanunuyo.

Karaniwang matatagpuan ang BPH sa 
pinakapuno ng mga halaman.

Ang BPH ay nagdadala din ng sakit  
katulad ng grassy at ragged stunt.

Inog ng buhay 

5-8
days

14
days

Pamamahala:
       Pumili ng barayti na matibay laban sa 

BPH tulad ng PSB Rc4 o Molawin, NSIC 
Rc110 o Tubigan 1, NSIC Rc132H o 
Mestiso 6, NSIC Rc136H o Mestiso 7, at 
PSB Rc98 o Lian.

Iwasan ang masinsin na pagtatanim. 
Inirerekomenda ang 20 sentimetro x 20 
sentimetro na distansiya.
 
Huwag mag-isprey o gumamit ng lason. 
Ayon sa mga eksperto, sa paggamit ng 
lason, sabay ang pagkaubos ng BPH at 
ang mga beneficial insects o 
pinakikinabangang insekto. Ngunit kung 
inaakala natin na mauubos ang mga 
BPH, mas dumarami pa ang mga ito, 
dahil wala na ang mga pinaki-
kikinabangang insekto na kumakain sa 
BPH.

I-monitor at obserbahan ang sitwasyon sa palayan upang mas 
maagapan ang anumang pagbabadya o pag-atake ng BPH.       

PAMAMAHALA�NG�PESTE
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Harabas [Armyworm] at Mamumulpol [Cutworm]

Ang mga insektong ito ay 
karaniwang kumakain ng dahon ng 
palay at kadalasang sinisira rin nito 
ang mga uhay.

Madalas napaghahalintulad ang 
katangian ng dalawang insektong 
ito mula sa itsura ng itlog at uod 
nito hanggang sa paraan ng 
paninira ng mga ito. Gayunpaman, 
ang pamamahala sa harabas at 
mamumulpol ay magkapareho.

Ang pabagu-bagong panahon ang 
dahilan ng pagdami ng harabas at 
mamumulpol sa palayan.

Yugto ng palay kung saan madali 
itong kapitan ng peste:
Maaring umatake sa anumang yugto ng 
palay

Pamamahala:
Bago magtanim, siguraduhing 
malinis ang paligid ng palayan 
upang walang pamumugaran ang 
mga peste.

Patubigan ang palayan upang 
lumutang ang mga harabas at 
mamumulpol at makita ito ng mga 
likas na kaaway ng mga peste.

       
Kolektahin ang mga nakikitang 
kumpol ng itlog at siguraduhing 
sirain ang mga ito.

Gumamit lamang ng pestisidyo 
kapag kinakailangan.

Inog ng buhay 

5-10
days

5-9
days

11-28
days

1-14
days
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Dagang Bukid

      Ang pagkakaroon ng daga sa 

bukid ay malalaman sa 

pamamagitan ng aktibong lungga 

ng daga, bakas ng paa, putol na 

suwi, at mga daanan. 

Ano mang klaseng barayti ng palay 

ay inaatake ng mga ito na 

nagdudulot ng pinsala mula 

pamumunla hanggang pag-iimbak. 
Umaabot ng humigit 60% ang sira 

ng palay kapag inatake ng mga 

daga.

Pamamahala:
Kailangan ang sama-sama at nasa 
tamang panahon na pagkilos ng 
mga magsasaka sa pamamahala 
ng daga.

Buhusan ng magkahalong putik at 
tubig ang lungga ng mga daga.

Birth

21 days

3 months

9 months

Mating

Death

Maturity

M
other R

at

Bawasan o paliitin ang lapad ng pilapil upang hindi ito paglunggaan 
ng mga daga.

Panatilihin ang kalinisan ng mga pilapil, kanal at paligid ng bukid 
upang walang mapagtataguan ang mga ito.

Upang ma-monitor ang mga ito, magtayo ng trap barrier system sa 
mga magkakalapit na bukid at kolektahin araw-araw ang mga 
mahuhuling daga para laging malinis ang bitag.

Manghuli ng daga sa gabi sa panahon ng pag-aararo hanggang 
pagtatanim ng palay.

Kung marami ang tubig sa irigasyon, pataasin ang tubig sa pinitak 
pagkatapos ng maximum tillering stage ng palay.
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Paigtingin ang sama-samang panghuhuli ng daga sa panahon ng 
pagbubuntis ng palay.

Gumamit ng rodenticide o kemikal na pamatay ng daga sa 
panahong wala pang makain ang daga sa bukid. Kalimitan, ito ay 
sa panahon ng paghahanda ng lupa. 

Kuhol [Golden Apple Snail]

Makikita ito sa mga palayang matubig o 
binabaha at umaabot ng 5-10% ang 
pagkasira ng aning palay. Malalaman ang 
pagkalat nito sa palayan kapag may 
makikitang kulay malarosas na kumpol 
kumpol na itlog nito.

Yugto ng palay kung saan ito’y 
mapaminsala:
bagong lipat-tanim hanggang sa 
pagsusuwi

Pamamahala:
Maglagay ng tulos sa bukid gaya ng 
mga kawayan upang dito mangitlog 
ang mga kuhol. Mas madali ang 
pagkolekta at paninira sa mga ito sa 
ganitong paraan.

Patuyuan ang pinitak upang 
mapigilan ang kanilang pagkilos at 
pagkain.

Kolektahin, durugin, at ipakain ang 
mga kuhol sa bibi at baboy o 
gawing chicharon.

Inog ng buhay 

Eggs

Hatchlings
Adult

Incubation 
period

7-14 days

15-25
 days45-59

 days

Reproductive
period

60 days-3 yrs

Dalhin ang mga alagang pato sa bukid  kapag ang palay ay may isa 
hanggang isa't kalahating buwan na mula pagkatanim.
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Panatlihing mamasa-masa lang ang lupa sa maagang yugto ng 
pagdadahon (sa loob ng 2 linggo pagkalipat-tanim o 3 linggo 
pagkasabog-tanim).

Gumawa ng mga kanaleta. 

Maglagay ng pang-akit sa kuhol tulad ng lumang dyaryo at 
malaking dahon (gaya ng saging at gabi) upang mas mapadali ang 
pagpulot sa mga ito.

Lagyan ng pansala ang mga pasukan at labasan ng tubig para 
mabawasan ang paglipat ng mga kuhol sa palayan.

Gumamit lamang ng pamatay kuhol kung kinakailangan.

Ibon

Maraming ibon sa bukid lalo na sa panahon 

ng pagsasabog ng punla at yugto  ng 

pagpapahinog. Kinakain nito ang mga  

pinatubong binhi, sinisira ang mga uhay, at 

kinakain ang mga butil. Karaniwang  makikita 

sa bukang-liwayway o dapit-hapon ang mga 

ibon.

Pamamahala:

 Ang pananakot sa mga ito ay isang 

solusyon para sila ay maitaboy. 

       Maglagay ng tau-tauhan o taong dayami sa inyong bukid

Maaari ring gumamit ng banting (Halimbawa: VHS tape) bilang 

panakot

Bugawin ang mga ibon tuwing umaga at hapon.
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Damo

Ang mga damo ay nakikipag-agawan sa 
sinag ng araw, sustansiya, at tubig na 
dapat ay sa palay mapunta. 

Kritikal ang pagsugpo sa mga damo sa 
unang 30-40 araw pagkalipat-tanim o 
sabog-tanim. Upang bumaba ang 
populasyon ng mga damo, maraming 
pamamaraaan ang dapat gawin tulad ng 
mga sumusunod:

Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang 
palagiang paggamit ng lason ay nakapagdudulot ng 
lalong pagdami ng mga peste dahil ang unang 
namamatay ay ang mga kaibigang kulisap na 
siyang kumakain o nagpapababa sa populasyon ng 
mga peste o kaaway.

Pamamahala:
 Gumamit ng sertipikado o malinis na binhi.

Ang tamang paghahanda ng lupa at tamang pagpapatag ay 
napakahalagang pamamaraan para maiwasan ang damo.

Bunutin ang mga damo habang maliliit pa ang mga palay.

Magpatubig sa lalim na 2-3 sentimetro, 3-4 na araw pagkalipat-
tanim. Ito ay mabisang pangkontrol sa mga tumutubong damo

Panatilihing malinis ang kanal o irigasyon at mga kagamitan sa 
bukid

Mahalagang gumamit ng tamang uri ng pamatay damo upang 
masigurado ang pamamahala at maprotektahan ang halamang 
palay. 
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Mga pangunahing sakit ng palay 

Ang tamang pagsusuri at kalinisan sa bukid ay nakatutulong sa hindi 

paglaganap ng mga sakit. Para malaman kung ano ang sakit ng palay, 

isaalang-alang ang distribusyon ng sakit, pagkalat, at ang kondisyon ng 

bukid. Makatutulong din ang malapitang pagsusuri sa apektadong tanim 

at tingnan kung may iba pang organismo doon. 

Para mabawasan ang paglaganap ng sakit, iwasan ding gumamit ng 

sobra o higit pa sa rekomendang nitroheno. Ang pagpapataba ng N sa 

pamamagitan ng Leaf Color Chart o LCC ay nakapag-iiwas sa pag-

atake ng bacterial leaf blight, sheath blight, at blast.

Bacterial Leaf Blight (BLB)

Ang BLB ay sakit ng palay na 
nagdudulot ng paninilaw at 
panunuyo ng dahon simula sa dulo 
ng dahon pababa at papunta sa 
gilid ng dahon. Baktirya ang sanhi 
ng sakit na BLB.

Kadalasang umaatake ang sakit na 
ito sa panahon ng tag-ulan at 
kadalasang tinatamaan ang mga 
barayti ng palay na hindi matibay 
sa Bacterial Leaf Blight (BB). 

Ang BLB ay nagdudulot ng 20-80% 
pagbaba ng ani.

Kresek ang tawag sa isa sa mga 
sintomas ng BLB. Karaniwan itong 
nakikita tuwing kasibulan ng palay 
hanggang pagsusuwi. 
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Mga palatandaan ng Kresek:  
  Kalimitang makikita 2-6 linggo pagkatapos ng yugto ng punla

Ang mga palatandaan ng kresek kung minsan ay hawig sa mga 
pinsala ng mole cricket  o susuhong sa palay. 

Upang makilala ang pinsala ng kresek, putulin sa gawing ibaba 
ang halaman at pisain ito sa pagitan ng mga daliri. Kapag may 
manilaw-nilaw na tagas ng baktirya na lumabas sa putol na dulo, 
ang halaman ay may kresek.

Yugto ng palay kung saan madali itong kapitan ng sakit:
Umatake ang BLB 40-55 araw matapos magtanim

Pamamahala:
Pumili ng mga barayti na matibay laban sa BLB, tulad ng PSB 
Rc50 o Bicol, PSB Rc32 o Jaro, PSB Rc34 o Burdagol, PSB Rc58 
o Mayapa, PSB Rc66 o Agusan, PSB Rc78 o Pampanga, at IR65. 
Siguraduhing galing sa malusog na palay ang mga gagamiting 
buto.

Magpunla lang ng tamang dami ng binhi sa punlaan at sa bukid.

Sa pagpupunla, isagawa ang inirerekomenda ng sistemang 
Palaycheck; ang paglilipat-tanim ng mga punlang nasa 20-22 araw 
pa lamang at ginamitan ng organikong pataba na 
magpapabuhaghag sa lupa  upang mapadali ang pagbubunot sa 
mga ito.

Pag naglilipat-tanim, iwasang masaktan ang mga binhing palay.

Iwasan ang pagtatanim sa mga mabababang lugar kung saan 
naiipon ang tubig dahil dito nagsisimula ang pagkalat ng baktirya.

Isagawa ang split application o ang hati-hating pag-aabono. 
Maglagay ng pataba 10-14 araw matapos ang paglilipat-tanim, 
mag-abono muli 28-30 araw matapos ang paglilipat-tanim, at 
isagawa ang pangatlo o huling pagpapataba 42-60 araw matapos 
ang paglilipat-tanim.
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 Panatilihing malinis ang bukid. Ugaliing bunutin ang mga damo 
para hindi makapitan ng sakit.    

 Patuyuin ang palayan ng 3-5 araw upang maiwasan pa ang 
pagkalat ng sakit.

 Bunutin agad ang palay na nadapuan ng sakit.

 Bawasan o ihinto ang paggamit ng nitrohenong abono gaya ng 
Urea (46-0-0) sa panahong nadapuan na ng sakit ang palayan.

 Pagpahingahin ang lupa pagkatapos ng anihan at hayaang matuyo 
ang bukid.

Araruhin ang mga pinaggapasan at mga dayaming nadapuan ng 
sakit. 

Sheath Blight 

Sakit ng palapa ng palay na sanhi 
ng amag.

Unang naapektuhan ang panlabas 
na talukap ng dahon ng palay at 
lumalawak ito hanggang sa 
umabot na sa panloob na talukap 
na dahon ng palay.

Umaabot ng 40 porsyentong 
pagbaba sa ani ang palayang 
tinamaan ng sakit na ito.

Matagal ang incubation period ng 
sakit na sheath blight. Kadalasang 
nakikita ang mga sintomas ng sakit 
habang nagsusuwi ang palay 
hanggang maturity stage nito.  
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Yugto ng palay kung saan madali itong kapitan ng sakit: 
Makikita ang sintomas sa kalagitnaan ng pagsusuwi hanggang sa 
paggulang ng palay. Sa panahon ng paglilihi hanggang sa 
pamumulaklak ng palay nagiging kritikal ang epekto nito sa palayan

Pamamahala:
       Maglagay lamang ng sapat na nitrohenong pataba

Panatilihing malinis ang paligid ng palayan upang mapigilan ang 
pagkalat ng amag.

Bago magtanim, araruhin nang mabuti ang palayang tinamaan ng 
sheath blight upang maiwasan ang pagkalat nito sa susunod na 
taniman

Hayaang mabilad ang lupa sa matinding sikat ng araw.

Gumamit ng fungicide o punggisidyo kung kinakailangan lamang.

Mata-Mata o Rice Blast

Leaf Blast Node Blast Panicle Blast

       Itinuturing na isa sa pinakamalubhang sakit ng palay.
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Sakit ng palay na dulot ng amag at karaniwang namiminsala ng 
mga palay sa katihan o sahod-ulan na bukirin.

Yugto ng palay kung saan madali itong kapitan ng sakit:
May 3 yugto ang pagsira ng nasabing sakit: 1) leaf blast, sinisira nito 
ang dahon ng palay hanggang sa mamukadkad nito 2) node at collar 
blast, naninira ng palay sa panahon ng pagsusuwi 3) panicle blast, 
kumakalat matapos ang pamumulaklak ng palay

Pamamahala:
Pumili at gumamit ng barayting may resistensiya laban sa sakit na 
ito tulad ng PSB Rc4 o Molawin, PSB Rc10 o Pagsanjan, PSB 
Rc26H o Magat, PSB Rc28 o Agno, PSB Rc34 o Burdagol, PSB 
Rc54 o Abra, PSB Rc76 o Panay, PSB Rc82 o Peñaranda, NSIC 
Rc122 o Angelica, NSIC Rc124H o Mestiso 4, NSIC Rc126H o 
Mestiso 5, NSIC Rc132H o Mestiso 6, PSB Rc40 o Chayong, PSB 
Rc42 o Baliwag, PSB Rc62 o Naguilian, at PSB Rc70 o Bamban.

Patubuin ang punla sa kamang punlaan na may sapat na patubig.

Iwasang matuyuan ang palayan dahil mas nakapagpapalala ito ng 
sakit na paltik.

Iwasan ang masinsin na pagtatanim. Inirerekomenda ang 
20 sentimetro x 20 sentimetro na distansiya.

Huwag hayaang matuyuan ng matagal ang palayan o humantong 
pa sa pagka-istres nito, dahil mas madali itong kapitan ng blast.

Gumamit ng tamang dami ng nitrohenong pataba. Ang humigit 120 
kilong nitrohenong pataba kada ektarya kapag tag-ulan ay 
nakakaengganyo sa pagkakaroon ng blast.

Sunugin ang mga dayami at pasyok na tinamaan ng blast upang 
maiwasan ang pagdami nito.

Iwasan ang mga gawain sa bukid kung basa ang palay. 
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Tungro

     Pinaka-mapanirang sakit ng palay sa 
Asya Tropical.

Ito ay isinasalin ng insektong berdeng 
ngusong kabayo o green leaf hopper 
(GLH).

Isa sa mga sintomas nito ay ang 
kaunting suwi, pagiging bansot at 
malabnaw na kulay ng mga dahon ng 
palay.

Yugto ng palay kung saan madali itong 
kapitan ng sakit:
Makikita ito sa panahon ng pamumunla 
hanggang sa pagsusuwi

Pamamahala:
       Gumamit ng barayting may matibay na resistensiya laban sa sakit 

na ito tulad ng PSB Rc2 o Nahalin, IR69726-29-1-2-2-2 o 
       Matatag 2, IR73885-1-4-3-2-1-6 o Matatag 9, NSIC Rc120 o 

Matatag 6, BPI Ri1, at IR65.

Isagawa ang sabayang pagtatanim sa lugar na madalas tinatamaan 
ng tungro.

Huwag itanim ng magkasunod ang iisang klase ng barayti. Kung 
may naobserbahan na nagkaroon ng tungro ang isang barayti, 
iwasan na itanim pa ito ulit  at palitan ang barayting itatanim sa loob 
ng 2 taniman.

Ang pagsasabog-tanim ay maaari ring makatulong upang 
maiwasan ang pagkalat ng tungro. Dahil siksikan o makapal ang 
mga halaman, mas maliit ang posibilidad na makita at makainan ng 
GLH ang mga halaman na nadapuan na ng sakit at maikalat sa iba 
pang halaman.  

Bunutin at sunugin o ibaon ang mga halamang may sakit upang 
hindi na ito kumalat pa. Ang pagbaon sa lupa ng mga halamang 
nadapuan ng sakit ay dapat gawin agad pagkatapos ng anihan. 

Ipahinga ang lupa isang buwan matapos umani o bago magtanim 
muli.
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PAMAMAHALA
NGANI

Anihin ang palay kung ang 80-85% ng mga butil ay hinog na.  Kung 

kulay ginto na ang karamihan sa mga butil sa uhay, ito ay pwede nang 

anihin.

Kahalagahan. Ang tamang paggapas at  paggiik ay nakapagdudulot ng 

magandang kalidad na butil, mahal na presyo sa merkado, at 

pagkagusto ng mga mamimili.

Ang pag-aani ng mas maaga ay nagreresulta ng pagkagapas ng 

maraming hindi pa hinog na mga butil at mababang porsiyento lang ng 

bigas ang makukuha dito kapag giniling. Kung mas huli naman, marami 

sa mga butil ang malulugas at maraming mawawala dahil sa 

pagkadurog sa panahon ng paggiling.

Rekomendasyon upang makamit ang Key Check

Giikin agad ang palay ng hindi lalagpas sa 1 araw pagkaani 

para sa tag-ulan at 2 araw naman kapag tag-araw. 

Matapos magpagapas, ibilad muna ang mga ginapas na pasyok 

bago ito ipunin para matuyo ang mga basang butil. Kung hindi ito 

magiik kaagad dahil sa masamang panahon, ibunton ito ng maliliit 

na talumpok upang hindi mag-init ang mga butil na nagdudulot ng 

pangingitim at pagkasira. 

Gumapas at gumiik ng palay sa tamang panahon

KeyCheck 8

57



       Gumamit ng malinis na makinang panggiik na may tamang 

settings. Anihin ang palay kung ang moisture content nito ay 20-

25% kung tag-ulan at 18-21% kung tag-araw. Iminumungkahing 

gumamit ng grain moisture meter. 

Huwag imbakin ang mga naaning palay ng higit sa isang araw 

sapagkat mag-iinit ang mga ito. Ito ay nagiging sanhi ng 

pangingitim at pagbaba ng kalidad ng nagiling na palay.

Ilagay sa tamang bilis ang makinang panggiik (mga 800 rpm) para 

maging maganda ang unang paglilinis ng aning palay.  Ang 

masyadong mabilis na makinang panggiik ay nagreresulta sa mas 

mataas o mas maraming butil na sira, samantalang ang mabagal 

naman na settings ay nagreresulta sa maraming palay na hindi 

nagigiik at nasasayang lamang.

Kung ang palay na inani ay nabasa, patuyuin ito agad upang hindi 

masira at maisalba pa ang kalidad ng mga ito. Maaaring gamitin 

ang mga Flatbed dryer na ipinamigay ng  Department of Agriculture 

sa mga piling Barangay.

Kung malinis at maganda ang kalidad ng palay, mainam na 

patuyuin ito para maibenta sa mas mataas na presyo. Ang National 

Food Authority ay bumibili ng palay sa mataas na presyo na hindi 

bababa sa PhP17 kada kilo. 
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“seed centers” na nakalatag sa iba’t-ibang panig ng bansa.

Isinasagawa at ipinapalaganap ng PhilRice ang tatlong programang R&D (2010-2013). 
Ang mga ito’y may kinalaman sa pagkamit ng rice self-sufficiency sa ating bansa, 
pagpababa ng kahirapan at malnutrisyon, at pagpapahusay ng antas ng Syensya at 
Teknolohiyang pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng mga programang ito nilalayon ng 
PhilRice na mapaunlad ang antas ng buhay ng mga magsasakang Pilipino at ang sektor 
na pang agrikultura sa kabuuan.  

Ang PhilRice ay mayroong mga sertipikasyon gaya ng mga sumusunod: ISO 9001:2008 
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Telefax: (078) 664-2953
Email: san_mateo@email.philrice.gov.ph

PhilRice Los Baños
UPLB Campus, College, 4031 Laguna
Tel: (49) 501-1917; (49) 536-8620
Telefax: (49) 536-8620
Email: los_banos@email.philrice.gov.ph

PhilRice Negros
Cansilayan, Murcia, 6129 Negros Occidental
Cp: 0928-506-0515
Email: negros@email.philrice.gov.ph

PhilRice Agusan
Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel: (85) 818-4477; 343-0778
Telefax: (85) 343-0768
Email: agusan@email.philrice.gov.ph

PhilRice Midsayap
Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato
Tel: (64) 229-8178
Telefax: (64) 229-7242
Email: midsayap@email.philrice.gov.ph

PhilRice Bicol
Batang, Ligao City, 4504 Albay
Cp: 0908-884-0724

PhilRice Field Office
CMU Campus, Maramag, 8714 Bukidnon
Tel: (088) 222-574482
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