Ang tubig ay napakahalagang bagay para sa matagumpay na pagsasaka.
Upang mapakinabangan ito ng wasto at makatulong na mapataas ang ani
ng hybrid rice, kinakailangang matutunan ang tamang pamamahala dito.

Benepisyo ng wastong pamamahala ng tubig
1.

Nakatutulong sa maayos na pagtubo ng mga buto, pagkabuhay ng
mga punla, at pagkakaroon ng maraming suwi.

2.

Nakatutulong sa pagbalanse ng sustansiya sa lupa.

3.

Nakatutulong mabawasan ang pagkasira dulot ng mga kuhol.

4.

Nakatutulong sa pagkontrol ng mga damo.

Mga paraan sa pamamahala ng tubig
1.

Ayusin ang mga pilapil at kanal bago pa magsimula ang taniman
upang maipon ang tubig lalo na sa panahon ng tag-ulan.

2.

Gumawa ng mga kanal para makontrol ang daloy ng tubig sa
bukirin.

3.

Ihanda ang taniman para sa mas madaling paggamit ng mga
makinarya, at makalikha ng hard pan na makatutulong upang
malimitahan ang pagkawala ng tubig.
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4.

Patagin ang taniman na
mayroong 2-5sm na lalim ng
tubig sa huling pagpapatag.
Walang dapat na makikitang
mataas na bahagi o umbok ng
lupa matapos ang pagpapatag.

5.

Kung maobserbahan na ang
palay ay may sinyales at
sintomas ng sakit na bacterial
leaf blight, agad na alisin ang
tubig upang mapigilan ang
pagkalat ng sakit.

6.

Sa punlaan, panatilihin ang
2-3sm lalim ng tubig kung lahat
ng buto ng palay ay tumubo na
upang maiwasan ang pagtigas
ng lupa at madaling bunutin ang
punla.

7.

8.

9.

Matapos maglipat-tanim,
panatilihing mamasa-masa
(<3sm lalim ng tubig) hanggang
sanap- sanap ang lupa sa
loob ng isang linggo upang
mapigilan ang paninira ng
kuhol, pagtubo ng mga damo,
at maging maganda ang
pagkapit ng mga ugat sa lupa,
at dumami ang mga suwi ng
palay.
Sa panahon ng pagsusuwi
hanggang pagbubuntis ng
palay, hindi kailangan ang
maraming tubig. Panatilihin
ang 2-3sm lalim ng tubig o
ipagpaliban ang pagpapatubig
ng mga 3-5 araw pagkatapos
mawala ang tubig sa pinitak.
Sa panahon ng pamumulaklak,
gawing 5-7sm ang taas ng tubig
at panatilihin ito hanggang sa
pagpupuno ng bunga.
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10.

Maaaring magsagawa ng
alternate wetting and drying
gamit ang observation well
simula 21-30 araw pagkalipattanim. Ito ay makatutulong
upang lalong dumami at
lumago ang mga ugat ng
palay, maparami ang mga suwi,
mapatatag ang puno at kapit
ng ugat sa lupa, mabalanse ang
bisa ng mga sustansiya, mawala
ang mga nakalalasong mga
sangkap sa lupa, at makatipid
sa dami ng tubig na ilalagay sa
palayan.

11.

Sa panahon ng paglago
ng palay, iwasan ang labis
na pagpapatubig. Ito ay
magdudulot ng kabawasan ng
suwi at pagkitid ng lapad ng
dahon. Iwasan ding matuyo
ang bukid. Ito ang magdudulot
ng pagbilot ng dahon,
pagkatuyo ng dulo ng dahon, at
pagkabansot ng palay.

12.

Mula sa panahon ng
pamumunga hanggang sa
paggulang ng butil ng palay,
iwasang matuyo ang bukid.
Ito ay magdudulot ng pagbilot
ng dahon, pagkatuyo ng dulo
ng dahon, pag-ikli ng tubo ng
bunga, at hindi paglalaman ng
butil.

13.

Patuyuan ang bukid 1-2
linggo bago ang anihan. Para
sa lagkiting klase ng lupa,
magpatuyo ng lupa 2 linggo
bago ang anihan. Sa buhaghag
na klase ng lupa o lupang
galas, magpatuyo ng lupa isang
linggo bago ang anihan.

