Modified Dapog
[Panagraep/Panagsabog‐purwak]
Alisto a wagas ti panagpadakkel iti bunubon. Agkasapulan laeng daytoy iti basbassit a pagbunubonan, maliklikan ti
pannakadangran dagiti ramut ken puon ti bunubon bayat ti panagsekka, ken nain‐inot ti bin‐i ken basbassit ti
maitangdan iti agsekka. Mairekomendar para kadagiti lugar nga
agpannuray iti tudo.
Dagiti addang no suruten ti modified dapog:
1. Isagana dagiti kasapulan (para iti 1 ektaria)
• Sertipikado a bin‐i a maiyannatup iti lugar
¾ 10‐12 kilos no hybrid
¾ 12‐15 kilos no inbred
• 5‐6 a sako ti nadalus ken saan a naapektaran ti sakit a
garami
• 5‐6 a sako ti taep wenno napa‐uring a taep (Carbonized Rice
Hull/CRH)
• 34 a pidaso ti plastic net wenno iket a 150sm ti kaatiddog
ken 75sm ti kaakabana (mabalin nga usaren ti kas iti
pagbilbilagan iti irik)
2. Iyuper ti bin‐i
• Ugasan a nasayaat ti bin‐i
¾ Hybrid ‐ saan nga ibelleng dagiti agtapaw
¾ Inbred – ibelleng dagiti agtapaw

•

75 sm
(lapad)

150 sm (haba)
Kadakkel ti plastik a net wenno kulambo

Iyuper daguiti bukel iti nadalos a danum

Iyuper iti nadalus a danum iti 12‐24 nga oras. Sukatan ti
danum kada 5‐6 nga oras.

3. Kuluben ti bukel
• Kuluben dagiti nakasako a bukel iti uneg ti 24‐36 nga oras iti
saan a lumabes ti kapudot a 30°C inggana nga agrusing
•

Iballikid dagiti sako kada 6 nga oras

4. Isagana ti pagbunubonan
• Kalawa
¾ Hybrid ‐ 25m x 1m kada ektaria
¾ Inbred ‐ 30m x 1m kada ektaria

Kuluben dagiti bin‐i

Palagip: Ti pagbunubonan ket masapul:
 nga asideg iti pangalaan ti danum
 a nalaka a mapatianan
 nga adayo iti talon a naapektaran ti tungro wenno sabali
pay a sakit/peste
 nga adayo iti silaw
 a saan a matinongan ken malayos
(3)Agaramid iti pagbunubonan babaen iti
maiyannatup a dakelna

• Mangaramid iti pagbunubonan nga agtayag iti 2‐3 pulgada.
• Kanalan iti nagbabaetan dagiti pagbunubonan 30sm ti
kaakabana
• Limpiaen ti rabaw ti pagbunubonan
5. Iwaras ti taep
• Warasan iti taep ti rabaw ti kada pagbunubonan iti
kapuskol a 2‐3 pulgada
6. Iyaplag ti plastic net
•

Iyaplag a nasayaat ti nagsukot a net iti rabaw ti naikkanen
iti taep a pagbunubonan. Pandagan iti pitak ti lawlaw ti net.

Limpiaen iti pagbunubonan

Palagip: Iyaplag a nasayaat ti nagsukot a net tapno saan a
dumket ti taep kadagiti ramut ti bunubon. Al‐alisto
pay a sekkaen ken malapdan ti pannakadangran ti
bunubon.
7. Iwaras ti napatubo a bukel
• Iwaras ti 1 kilo a napatubo a bukel iti 0.75m x 1.5m
kuadrado a pagbunubonan.

Iwaris ti taep

8. Alep‐epan
• Alep‐epan ti nagbunubonan iti garami 1‐2 pulgada ti
kapuskol tapno saan a mamagaan ken makurukuran no
napigsa ti tudo, ken masalakniban manipud kafagiti
tumatayab ken bao.
Palagip: Siguraduen nga awan ti nabati a bukel ti pagay iti
garami tapno malapdan ti laok (off‐types)
9. Padanuman ti nagbunubonan
• Bisibisan ti nagbunubonan babaen ti ragadera wenno
padanuman ti lawlawna inggana iti kangato ti iket.
Naurnos nga ikabil iti plastic
net idiay rabaw iti taep

Palagip: Bisibisan ti nagbunubonan iti bigat ken malem 1‐4 nga
aldaw kalpasan ti panagbunubon.
10. Ikkaten ti alep‐ep a garami ken sibugan manen
• In‐innayaden nga ikkaten ti alep‐ep iti maika‐5 nga aldaw
• Padanuman iti kaadalem a 1‐3 sm agingga maika‐9 nga
aldaw
11. Panagabuno
• Iti maika‐5 nga aldaw, agaplikar ti 1 kilo nga ammonium
sulfate (21‐0‐0‐24S) iti kada 10 kilo a bukel wenno agarup
sangarakem iti kada metro kuwadrado.

Iwaras dagiti irik diay bunubonan

Pagarigan: 1.5 kilo nga ammonium sulfate ti maiyaplikar para
iti 15 kilo a bukel
Palagip: Siguden a bisibisan ti bunubon kalpasan ti panagabuno
tapno maliklikan ti pannakakesset ti bulong nangruna no nabara
ti tiempo.

12. Panagraep: Mabalinen nga iraep ti bunubon no addan 12‐14 nga
aldawna
Kaluban babaen iti garami tapno agbalin nga
• Innayaden a pagsinaen ti dua nga iket
proteksion
• Paddekan ti akin‐uneg nga iket sa ingato ti akin‐rabaw
tapno maikkat dagiti dimket a taep ken pitak iti
ramut.
• Bagkaten ti iket a kimpetan ti bunubon iti pagraepan
• In‐inayaden a gabuten dagiti bunubon ken ibunong a
naurnos iti pagraepan
• Iraep ti 12‐14 nga aldaw a bunubon iti kaaddayo a 20 sm x
20 sm kuadrado ken 1‐2 a pinuon iti kada tugkel no hybrid
ken 2‐3 a pinuon no inbred
Palagip:

Padanuman diay inaramid a bunubonan

 Sapaen nga isagana a nasayaat ti pagraepan tapno masigurado a nasalun‐at ken husto ti
edad ti bunubon no iraep.
 Agsugot iti las‐ud ti 7 nga aldaw tapno agpapada ti panagtangken ti mula. Siguraduen a
saan a parikut ti bisukol.

Agikabil iti abono no dimteng iti maykalima nga
aldaw

Bagkaten/ipan dagiti nagbunobonan idiay
asideg iti kinelleng tapno maiyalis dagiti
bunobon ken mairaep a dagus iti talon.

(Source: Modified Dapog Flipchart)

In‐inayaden nga pagsinaen dagiti nagsukot nga
abot‐abot no dumteng iti 12‐14 nga aldaw.

Husto nga distansya iti panagmula
(20 sm x 20 sm)

