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PAUNANG SALITA
Sa mga lugar na mahirap humanap ng mga manananim, mainam na
ring subukan ng ating mga magsasaka ang magsabog-tanim gamit
ang drumseeder. Sa paggamit ng makinang ito, tiyak na makatitipid
sa gastusin sa paggawa dahil hindi na kailangan pang maghanda
ng punlaan, magbunot ng punla, at maglipat-tanim. Mas maaga pa
nang 4-5 araw ang paggulang ng sabog-tanim na palay.
Laman ng technoguide na ito ang detalyadong paggamit ng
drumseeder mula sa pagbuo nito hanggang sa tamang paraan
ng pagtatanim. May mga paalala sa pagpili ng barayting itatanim
hanggang sa tamang paraan ng pagbababad nito.
Nakasama rin dito ang tamang paraan ng paghahanda ng lupa
upang mapadali ang paggamit ng drumseeder, at maayos na
pag-aabono, at pamamahala ng kuhol at damo. Ang paggamit ng
drumseeder ay nakatutulong din sa sabay-sabay na paglago ng
palay, at mas madaling paghuhulip. May mga paliwanag din ukol sa
pamamahala ng tubig, abono, peste, at pag-aani.
Inaasahan namin na sa pamamagitan ng technoguide na ito
ay mapapadali ang inyong pagsasaka at mapataas ang ani sa
mababang gastusin.
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PANIMULA

PANIMULA
Bagamat hindi direktang pinatataas ng paggamit ng makinarya ang
ani, pinabibilis nito ang pagtatanim, binabawasan ang gastusin sa
pagdadamo, at pinapadali ang pagpapatubig.
Ayon sa surbey ng Philippine Statistics Authority, 52% ng puhunan
sa pagpapalayan ay ginagastos sa lakas ng paggawa o labor.
Ang Plastic Drumseeder ay dinisenyo ng PhilRice at lokal na
kumpanyang INCA Plastics. Sa paraang sabog-tanim, ito ay simple,
magaan, at madaling gamitin. Sa paggamit ng drumseeder,
magkakatapat ang hanay ng palay sa distansyang 20sm (sandangkal)
bawat hanay. Sa tulong nito, maiiwasan ang pag-aksaya ng binhi.
Nababawasan din ang pagdapa ng palay dala ng malakas na
hangin.
Gamit ang drumseeder, matatamnan ang 1-1.5 ektaryang palayan
maghapon depende sa kasanayan ng mga gagamit.
Ang isang yunit nito ay binubuo ng limang drum na nakakabit sa
isang ehe. Ang bawat drum ay naglalaman ng 2 kilong binhi; may
dalawang hanay ng butas kaya 10 linya ang matatamnan sa bawat
pasada.
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BENTAHE NG SABOG-TANIM KUMPARA SA
LIPAT-TANIM
Mas mababa ang gastusin sa paggawa dahil hindi na kailangan
pang magpunla, magbunot ng punla, at maglipat-tanim.
Mas maaga nang 4-5 araw ang paggulang ng palay dahil hindi na
binubunot at inililipat-tanim ang punla, na siyang nagpapabagal sa
paglago nito.

KATANGIAN NG PHILRICE-INCA PLASTIC
DRUMSEEDER
Matipid sa binhi

Nasa 20-60 kilo lamang kada ektarya kung drumseeder ang
gagamitin kumpara sa 100-150 kilo kada ektarya sa manu
manong pagsasabog-tanim.

Magaan at madaling dalhin

Maaari itong gamitin sa katihan man o maputik na lupa. Ito
ay madaling gamitin at pangalagaan. Gawa sa polyethylene
plastic ang mga drums; 10 kilo lang ang buong timbang.

Mahusay gamitin

Naitatanim ang binhi sa tuwid na linya na may layong 20sm
bawat hanay. Madali ang pagdadamo sa palayan gamit ang
mechanical weeder. Nalilimitahan ang paghapay at
pagdapa ng palay dala ng malakas na hangin.
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PAGBUO NG
PLASTIC
DRUMSEEDER

MGA BAHAGI NG
PLASTIC DRUMSEEDER
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MGA BAHAGI NG PLASTIC DRUMSEEDER

AXLE

Bilang: 1
Materyales: 25 x 25 x 2280 SQUARE BAR

RICE DRUMSEEDER
Bilang: 5
Materyales: MDPE

MUD FLOATER

AXLE T

THUMB NUT

WING HEAD A

Bilang: 2
Materyales: MDPE

Bilang: 2
Materyales: 8 NUT COARSE THREAD
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Bilang: 2
Materyales: MDPE

Bilang: 2
Materyales: 6 x 35 BOLT, WING NUT & NUT

FORK ARM

WING BOLT

ARM

WING HEAD B

HAND HOLD

COTTER PIN

Bilang: 1
Materyales: 19 BI TUBE

Bilang: 2
Materyales: 16 BI TUBE

Bilang: 1
Materyales: 16 BI TUBE

Bilang: 2
Materyales: 4.7 x 25 SCREW BOLT & WING NUT

Bilang: 2
Materyales: 4.7 x 25 BOLT & WING NUT

Bilang: 2
Materyales: 4.7 x 25 BOLT & WING NUT
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PARAAN NG PAGBUO NG
PLASTIC DRUMSEEDER

1

Unahing ikabit ang tatlong rice drumseeders sa axle.

2

Isunod na ikabit ang dalawang axle T sa magkabilang dulo ng
axle.
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3

lkabit ang natitirang dalawang rice drumseeders sa magkabilang
dulo ng axle.

4

Isunod na ikabit ang magkabilang gulong o mud floater.
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5

Higpitan ang mud floater gamit ang thumb nut at cotter pin sa
magkabilang dulo.

6

Ikabit ang fork arm sa axle T.
13

7

Higpitan ang fork arm at axle T gamit ang wing head A.

8

Ikabit ang arm sa dugtungan ng fork arm gamit ang wing bolt.
14

9

Ikabit ang hawakan o hand hold sa magkabilang dulo ng arm.

10

Higpitan ang hawakan gamit ang wing head B.
15

3

PAGTATANIM NG
PALAY GAMIT ANG
PLASTIC
DRUMSEEDER

PAGPILI NG BINHI
Bumili ng certified o registered seeds sa mga accredited

seed growers. Maganda ang pagtubo ng de-kalidad na binhi.
Siguraduhing subok na matibay sa mga peste sa inyong lugar ang
barayting itatanim. Alamin din ang potensiyal na ani ng palay.
Ang mga paagang barayti o early-maturing varieties na gumugulang
sa 112 araw pababa ang pinipiling itanim sa panahon ng tag-ulan.
Mga late-maturing varieties na gumugulang sa 120 araw o higit pa
ang itinatanim sa tag-araw.

18

PAGPAPATUBO NG BUTO

1

Kung sa sako magbababad ng binhi sa umaagos na tubig, kalahati
lang dapat ang laman ng sako. Ito ay upang makasipsip ng sapat na
tubig ang binhi bago kulubin.

2

Kung magbababad sa drum na may malinis na tubig, palitan ang
tubig kada anim na oras. Ito ay upang maiwasan ang pag-asim
ng tubig na maaaring makaapekto sa binhing nakababad. Para sa
inbred na buto, ibabad ito sa loob ng 24 oras; kung hybrid ay 12
oras.
19

3

Hanguin sa pagkakababad ang mga buto at kulubin nang 12-24
oras o hanggang sa may tumubong ugat na parang puting tuldok.
Siguraduhing may sapat na hangin habang nakakulob ang mga
buto. Sa paletang may mga butas mainam ipatong ang kukulubing
buto.
20

4

Huwag pagpatung-patungin ang mga sako upang hindi uminit
ang mga buto sa loob. Kung uminit ang mga nakukulob na buto,
babagal ang pagsibol o tuluyang mamatay ang mga ito dahil
maluluto. Hayaang matuyo nang bahagya o isang oras ang binhi
bago ilagay sa plastic drumseeder upang hindi sila magdikit-dikit.
21

PAGTATANIM

1

Maglagay ng 2 kilong pinasibol na binhi sa bawat drum ng plastic
drumseeder. Punuin ang 3/4 ng drum upang maayos ang paglabas
ng binhi sa butas.

22

2

40kg/ha

20kg/ha

Kung gagamit ng 20 kilong binhi kada ektarya, takpan ang hanay
ng 10 butas; kung 40 kilo, takpan ang hanay ng 8 butas.
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3

Umpisahang magtanim sa pinakatuwid at mababang bahagi ng
sanap-sanap na bukid. Hilahin ang drumseeder nang diretso at
maglakad nang banayad. Sa paraang ito, magiging tuwid ang linya
ng natamnan at tama lamang ang dami ng butong malalaglag.
Gawing gabay ang nadaanan ng gulong sa susunod na pasada ng
drumseeder. Kung mahangin ang panahon, dapat ang direksyon
ng drumseeder ay paayon sa hangin.
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MGA DAPAT TANDAAN:
• Magtanim gamit ang drumseeder sa
panahong hindi masyadong malakas
ang ihip ng hangin. Maaaring ikalat ng
malakas na hangin ang mga buto, at
mawala sa hanay ng natamnan.
• Isabog ang sobrang binhi sa gilid ng
pinitak upang may magamit na punla
kung sakaling maghuhulip.
• Hulipan ang mga tundos na kinain ng
daga, kuhol, o ibon. Gawin ito 2-3 linggo
pagkasabog-tanim upang mapanatili ang
tamang porsyento ng populasyon ng
sapat na tanim.

TAMANG BILANG NG PANANIM:
Dalawang linggo pagkatanim, ang tinamnan ng 20 kilong binhi
ay dapat may populasyon na hindi bababa sa 50-75 tanim bawat
metro kwadrado; ang 40 kilo ay dapat may 100 o higit pang tanim
bawat metro kwadrado.
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4

MGA TAMANG
GAWAIN SA
PAGPAPALAYAN

PAGHAHANDA NG LUPA
Araruhin ang mga pinaggapasan at damo sa palayan sa lalim na 1015sm 3 linggo bago magsabog-tanim. Ito ay upang mabulok ang
mga ito at makapagdagdag ng sustansiya sa lupa.
Patuyuan ang bukid upang mabawasan ang mga nakalalasong
elemento sa lupa. Sa wastong pagpapatubig pagkatapos magararo, mabubulok ang mga bagay na organiko sa lupa na magiging
dagdag-pataba. Mas mabilis ang pagpapabulok sa lupang mamasamasa lamang, sa halip na lubog sa tubig.
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MGA DAPAT TANDAAN:
• Ang lupang patag ay makatutulong sa maayos na
pagpapatubig at pagpapatuyo ng bukid;
• Nakatutulong sa mas maayos na pag-aabono at
pamamahala ng kuhol at damo;
• Nakatutulong sa sabay-sabay na paglaki at paglago ng
mga palay;
• Mas kakaunti ang mawawalang tundos at mas madali
ang paghuhulip; at
• Mas napapadali ang paggamit ng makinarya sa pagaani.
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LINISIN AT AYUSIN ANG MGA KANAL AT PILAPIL
Ang mga kanal at pilapil ay dapat linisin at tampihan upang hindi
pamahayan ng peste at maiwasan ang pagtagas ng tubig lalo na sa
panahon ng paghahanda ng lupa. Panatilihing may taas na 15sm at
lapad na 20sm ang mga pilapil upang maiwasan ang paglulungga
ng mga daga dito.
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PAGSUSUYOD
Suyurin ang lupa nang dalawang beses o higit pa na may pagitang
isang linggo. Magsuyod isang linggo matapos ang pag-araro
upang mabasag at madurog ang mga tiningkal ng lupa at maihalo
dito ang mga pinaggapasan at damo.
Pagkaraan ng isang linggo, nakatubo na ang mga nahulog na buto
ng palay o damo. Suyurin ulit ang lupa sa pahalang na direksyon ng
unang pagsusuyod. Makatutulong ito upang maihalo at mabulok
na rin ang mga tumubong buto ng palay at damo. Sa ganitong
paraan, maiiwasan ang pagdami ng mga damo na posible pang
tumubo sa panahon ng pagsasabog-tanim.
Sa mga galas o buhaghag na palayan, ang pagsusuyod at
paglilinang ay nakadepende sa daloy ng tubig mula sa irigasyon,
bomba, o ulan. Ang lingguhang pagsusuyod at paglilinang ay mas
matipid sa patubig, kaysa sa mas mahabang pagitan.
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PAGPAPATAG NG LUPA
Upang mapatag ang lupa, maaaring gumamit ng paletang kahoy o
leveler. Bawasan ang tubig sa bukid ngunit huwag hayaang matuyo
ang ibabaw ng lupa. Nararapat na sanap-sanap ang tubig nito.
Kailangang walang makikitang tumpok-tumpok ng lupa matapos
ang huling pagpapatag. Sapat na ang 2-5sm na babaw ng tubig.
Kapag malalim ang tubig sa loob ng pinitak, hindi makikita ang
mataas at mababang bahagi ng lupa nito.
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PAGGAWA NG MGA KANALETA
Para sa sabog-tanim na palay, gumawa ng maliliit na kanal malapit
sa mga pilapil na nakapaikot sa bukid at sa gitna ng pinitak upang
magsilbing lagusan ng labis na tubig. Makatutulong din ang mga
kanaleta sa mas magandang pamamahala ng kuhol.
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PAMAMAHALA NG DAMO
Ang damo ay nakapipinsala sa mga maagang yugto ng paglaki ng
palay dahil nagiging kaagaw ito sa init ng araw, tubig, at abono
sa lupa. Maaari ring pamahayan ito ng mga salot na insekto at
organismo.
Ang maayos na paghahanda ng lupa ang pinakamabisang paraan
laban sa damo, katambal ang tamang pagpapatubig. Kung
kailangan, maaaring bunutin ang damo, gamitan ng mechanical
weeder, o magbomba ng kemikal (pre at post-emergence herbicide).
Mahalaga ang tamang kaalaman sa paggamit ng kemikal.
Maaaring magbomba ng pre-emergence herbicide 1-3 araw
pagkasabog-tanim upang mapigil ang pagtubo ng buto ng damo,
pati ang paglago ng mga nakatubo na.
Maaari ring magbomba ng angkop na post-emergence herbicide
hanggang 30 araw pagkatapos magsabog-tanim kung maraming
damo.

MGA DAPAT TANDAAN:
• Mahalagang matukoy ang uri ng damo sa palayan
upang angkop ang gagamiting kemikal.
• Mahina o walang bisa ang kemikal kung umuulan.
• Mas matipid kung maagang mapigilan ang pagdami ng
damo kaysa sa paglipol nito.
• Ang malulusog na tanim na palay ay madaling
lumaki at kumapal at hindi iindahin ang mga damo.
• Mahalagang mapuksa ang damo sa loob ng unang 40
araw mula sa pagsibol ng palay.
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PAMAMAHALA NG TUBIG
Sa tamang pagpapatubig, maginhawa ang paglaki ng palay.
Sobrang tubig ang isang sanhi ng kakaunting suwi at maliliit na
dahon. Sobra ang tubig kung lubog ang lupa sa 5sm pataas sa loob
ng 7 araw o higit pa. Kung kulang naman sa tubig ay matutuyo ang
dulo ng mga dahon, magbibilot ang buong dahon, mababansot
ang palay, maiksi ang mga uhay, at maraming impis o walang
lamang butil.
Magpatubig 7-10 araw pagkasabog-tanim. Gamitin ang paraang
flush irrigation, kung saan mababasa lang ang lupang natamnan. Sa
paraang ito, mapipigil ang paglabas at pamiminsala ng maraming
kuhol.
Panatilihin ang 3-5sm na lalim ng tubig mula sa panahon ng
pagsusuwi hanggang 1-2 linggo bago mag-ani. Mahalagang
malaman ang tamang pamamahala ng tubig upang makatipid sa
gastos. Maaari ring gamitin ang paraang Alternate Wetting and
Drying o AWD upang dumami ang mga makikinabang sa patubig.
Patuyuan ang bukid 1-2 linggo bago mag-ani upang maging
madali ang pag-aani gamit ang makinarya at mapanatiling malinis
ang palay.
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PAMAMAHALA NG
SUSTANSIYA
Ang pagkakaroon ng sapat na sustansiya sa panahon ng pagsusuwi,
paglilihi, at pamumulaklak ay nakatutulong sa magandang paglaki
ng palay, pagbuo ng mga uhay at butil, at pagkamit ng pinakamataas
na ani.

MGA DAPAT TANDAAN:
• Gumamit ng angkop at sapat na abono sa tamang
panahon. Ang sobrang abono ay maaaring makasama
at maging sanhi ng paglala ng sakit at pagdami ng
mapaminsalang peste.
• Maaaring gawin ang Minus-One-Element Technique
(MOET) upang matukoy ang mga sapat at kulang na
elemento sa lupa gaya ng nitroheno (N), posporo (P),
potasyo (K), sulfur, zinc, at copper. Sa paraang ito, matitiyak
na kailangan at pakikinabangan ng palay ang ibibigay na
pataba. Sumangguni rin sa Sistemang PalayCheck na nasa
susunod na pahina.
38

PANGKALAHATANG REKOMENDASYON SA
PAG-AABONO PARA SA SABOG-TANIM NA
PALAY BATAY SA SISTEMANG PALAYCHECK

39

PAALALA:
• Kaagapay ng sistemang PalayCheck ang Leaf Color
Chart (LCC) na magpapakita kung kulang na ang
nitroheno sa palay. Ginagamit ito tuwing ika-7 araw mula
21 araw pagkatanim hanggang sa pamumulaklak. Kung
nagsabog ng complete fertilizer o 14-14-14-12S sa ika-21
araw pagkatanim, ang pagbasa ng LCC ay magsisimula
sa ika-28 araw pagkatanim.
• Kung kulang sa zinc, maglagay ng 25 kilong zinc sulfate
bawat ektarya 2-3 linggo pagkasabog-tanim. Ang zinc ay
micronutrient na pinakamadalas na kulang sa palayan.
• Kung kulang sa sulfur at hindi gumamit ng 14-14-1412S, maglagay ng 2 sakong 21-0-0-24S (24% sulfur) kada
ektarya sa tag-ulan; 3.5 sakong 21-0-0-24S kada ektarya sa
tag-araw. Gawin ito sa unang pag-aabono.
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PAMAMAHALA NG MGA PESTE
Mahalagang bahagi ng pagpapalayan ang gawaing ito. Ang
sapat na kaalaman sa ugnayan ng palay sa mga organismo
na nakaaapekto sa paglaki nito, kapaligiran, at sistema ng
pangangalaga ng tanim ay makatutulong para mapaghandaan
ang pamiminsala ng mga peste.

MGA DAPAT TANDAAN:
• Magtanim ng barayti na may resistensya sa mga peste
at sakit na talamak sa inyong lugar.
• Pangalagaan ang mga kapaki-pakinabang na
organismo at maliliit na hayop.
• Tuwi-tuwinang subaybayan at sugpuin ang mga
pangunahing peste ng palay gaya ng kulisap, damo,
daga, kuhol, at ibon. Mas mainam kung sama-sama at
tulong-tulong sa pagsugpo ang mga magkakatabing
magsasaka.
41
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PAMAMAHALA NG KUHOL
Kuhol ang isa sa pinakamalaking problema sa sabog-tanim na
palay. Ito ay nakapipinsala 1-15 araw pagkasabog-tanim. Mas
maraming kuhol tuwing tag-ulan.
Kung maraming kuhol sa inyong lugar, araruhin ang bukid nang
tuyo, upang mabungkal ang tirahan ng mga ito. Sa paraang ito,
nababawasan ang populasyon ng kuhol bago pa man magsimula
ang taniman.
Iwasan ang malalim na pagpapatubig 1-15 araw pagkasabogtanim.

MGA DAPAT TANDAAN:
• Sundin ang panuntunan sa paghahanda ng lupa na
dapat pantay at walang mataas o mababang bahagi ang
lupang tatamnan.
• Gumawa ng mga kanaleta sa paligid ng bukid.
Madaling kolektahin at patayin ang mga kuhol dahil
magkukumpol-kumpol sila sa mga kanaleta.
• Sundin ang rekomendadong pamamaraan ng
pagpapatubig.
• Kung masyadong marami ang kuhol, gumamit na ng
pamatay-kuhol na kemikal.
• Kung sanap-sanap lamang ang tubig sa pinitak,
maaaring makontrol ang paglitaw at paglipat ng mga
kuhol.
• Kolektahin at durugin ang mga itlog ng kuhol upang
mabawasan ang pagdami nito.
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PAG-AANI
Anihin ang palay kung ang 20% o 1/5 ng mga butil sa batok ng
uhay ay malabato/matigas na. Pisilin ang mga butil sa puno ng
uhay upang matantiya ang tigas ng mga ito. Kung kulay ginto na
ang karamihan ng butil sa uhay, hudyat din ito na anihin na ang
palay.

MGA DAPAT TANDAAN:
• Anihin ang palay kung 80% hinog na ang mga butil o
kung ang moisture content nito ay 20-25% kung tag-ulan,
at 18-21% kung tag-araw.
• Kung gagamit ng mechanical thresher, giikin ang palay
nang hindi lalampas sa 1 araw pagkatapos gapasin sa
tag-ulan, at 2 araw naman sa tag-araw.
• Gumamit ng malinis na makinang pang-ani.
• Inirerekomenda ang paggamit ng combine harvester
upang mapabilis ang pag-aani.
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MGA PAGPAPATUNAY

MARIO MACALINAO ERMITA
52, Magsasaka, Sta. Rita, Masinloc, Zambales

Taong 2015 nang matutuhan ni Mang Mario na gamitin ang

drumseeder sa kanyang palayan. Subok na niya ito maging sa inbred
o hybrid rice man. Anya, kayang-kaya ang 20 kilong hybrid rice at
40 kilong inbred rice para sa isang ektarya gamit ang drumseeder.
Kung hybrid rice ang itatanim, tinatakpan niya ang mga butas ng

drumseeder at nag-iiwan lamang siya ng 2 butas. Kung inbred rice
naman, bukas lahat ang butas ng drumseeder.
Batid ni Mang Mario na hindi pa ganap na isinusulong ng PhilRice
ang pagsasabog-tanim ng hybrid rice.
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Bukod sa makatitipid sa binhi ang paggamit ng drumseeder,
nakalinya rin ang pagtubo ng palay kaya mas madali para kay
Mang Mario ang pagsasabog ng pataba at pamamahala ng damo.
Dagdag pa niya, umaabot sa 15-18 suwi ang bawat puno ng palay
kapag ginamitan ng drumseeder kumpara sa manu-manong lipattanim.
Pagmamalaki pa ni Mang Mario na halos kalahati ng mga miyembro
ng Sta. Rita Farmers Association kung saan siya ang presidente ay
gumagamit na ng drumseeder.
Payo nga lang niya na siguraduhing tumpak ang tiyempo ng
pagtatanim. Tiyak na walang ibubuga ang tanim kapag malakas
ang ulan.
Sa panahong hirap ang pagkuha ng mga manananim na mataas pa
ang upa, jackpot na ang drumseeder dahil tipid ito sa oras, pagod,
at gastos.

49

FERDINAND L. ECHON

44, Agricultural Technologist, Municipal Agriculture Office,
Masinloc, Zambales

Extension worker siya nang higit sa 2 dekada. Sa tagal ng halos
araw-araw na pakikisalamuha sa kanila, aminado siyang takot
na sumubok ng makabagong teknolohiya tulad ng paggamit ng

drumseeder ang mga magsasakang sineserbisyohan niya.
Kaya naman, minabuti niyang subukan noong 2015 sa kanyang
sariling bukid ang drumseeder nang masaksihan ito ng mga
magsasakang nakapalibot sa kanya.
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Kung dati ay kailangang maghanap ng 15 katao si Mang Ferdinand
na magtatanim sa kanyang 0.9 (9,000m2) ektaryang palayan, ngayon
ay kayang-kaya ng isang tao na lang ang pagtatanim gamit ang

drumseeder. Menos din sa gastos sa upa. Dati ay P5,250 ang
nagagastos ni Mang Ferdinand sa upa, ngayon ay P1,000 na lang!
Tipid din sa oras dahil tapos agad ang pagtatanim nang kalahating
araw. Bawas-intindihin din sa pakakaining tao at sa bilis o bagal
nilang magtanim.
Subok na ni Ginoong Echon ang drumseeder maging sa hybrid
o inbred man. Anya, mainam na gamitin ang drumseeder lalo na
kung tag-araw. Sa kanyang higit 3 taong paggamit ng drumseeder,
marami na rin ang naengganyong tularan ang kanyang yapak. Sa
katunayan, nakumbinsi na niya ang mga magsasaka mula sa mga
barangay Sta. Rita, Tapuac, at Balogano ng Masinloc na gumamit
na rin ng drumseeder sa pagtatanim.
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RICKY SALIGUMBA

49, Magsasaka, Midsayap, North Cotabato

Malaki ang pasasalamat ni Mang Ricky at naglakas-loob siyang
subukang gamitin ang drumseeder. Ayon sa kanya, tanging siya
lamang sa kanilang barangay ang gumamit ng drumseeder na
ipinagkaloob ng proyektong RiceBIS ng PhilRice.
Anya, simula nang ginamit niya ang drumseeder napansin
niyang mas gumanda ang bulas ng kaniyang tanim dahil hindi na
nagsisiksikan ang mga punla. Naging mahaba rin ang mga uhay ng
palay kaya mas maraming butil. Dalawang taniman ng 2018 nang
nasubukang gamitin ni Mang Ricky ang drumseeder. Kaya naman,
bilib siya sa kakayahan nito.
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Bukod sa magandang tubo ng palay, nakatipid din siya sa binhi.
Kung dati ay nasa 80-100 kilong binhi kada ektarya ang kanyang
nagagamit sa manu-manong sabog-tanim, ngayon ay 40 kilo na
lamang. Anya, kapag manu-manong sabog-tanim, walang linya
na sinusunod. Ang habol lamang ay maikalat ang binhi sa loob ng
pinitak, kaya naman maaksaya kumpara sa 3-5 butil kada butas kung

drumseeder ang gamit. Payo nga lang ni Mang Ricky na huwag
masyadong mabilis o mabagal ang paghila ng drumseeder para
tama lang ang hulog ng butil.
Dalawang oras lang ang pagtatanim ni Mang Ricky sa isang
ektaryang palayan gamit ang drumseeder. Bukod sa mabilis na
pagtatanim, nakatitipid pa dahil hindi na niya kailangang mag-upa
ng magsasabog-tanim. Kwento niya ay P1,200 din ang bayad ng
mga manananim.
Hiling niyang sana ay madagdagan ang unit ng drumseeder nang
mas marami pa ang makagamit nito sa kanilang lugar.
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PAGKILALA
Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa pagbuo ng
technoguide na ito;
Sa INCA Plastics, na nakaisip na gawing magaan at madaling
gamitin ang drumseeder;
Sa pamunuan ng Philippine Rice Research Institute, sa mga kapwa
naming mananaliksik, at sa mga kasamahan naming field staff, sa
inyong walang sawang suporta at pagiging kaagapay sa pagbuo ng
babasahing ito. Kabilang na rin sa aming pinasasalamatan ang mga
litratista na siyang nagbigay ng mga larawan para sa babasahing
ito, ang mga divisions ng Rice Engineering and Mechanization at
Development Communication;
Sa buong grupo ng Associated Technology (DA-BAR-PhilRice
Project) na nagbigay sa mga magsasaka sa Masinloc, Zambales
ng plastic drumseeder at nagturo ng bagong kaalaman sa
teknolohiyang ito;
Sa mga magsasakang sumubok sa teknolohiyang ito, kayo ang
nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang babasahing ito;
At higit sa lahat, sa Poong Maykapal sa pagbibigay Niya ng
kaalaman at kalakasan ng katawan sa mga taong naging bahagi ng
babasahing ito.
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