Ti panagusar iti dekalidad ken husto a kaadu
ti bin-i ti tulbek para iti ad-adu nga apit.
Ramanen daytoy ti nasayaat a panangisagana
iti talon, panangparusing ken
panangpatubo ti bin-i, panagraep,
panagabono ken panagapit.
1. Pannakaisagana ti daga

3)

Dalusan ken tarimaanen dagiti tambak. Padanuman ti talon tapno
agtubo dagiti naregreg a bukel ti pagay ken ruot a mabalin a
paggapuan ti laok. Araduen ti talon ken palabsen ti pito nga aldaw
tapno agtubo dagiti bukel ti ruot ken pagay. Kalpasanna, suyuden
ti talon tapno mapatay ken maigamer iti daga dagiti nagtubo a
ruot ken pagay. Bay-an nga adda danum ti talon iti 5-7 nga aldaw
tapno lumukneng ti daga ken mapalungsutan sakbay ti sumaruno
a panagsuyod. Araduen maminsan ken suyuden iti mamitlo ti talon
tapno nasayaat ti pannakalimpiarna

4)

2. Panagbunubon

8)

Impalatak wenno wetbed method
- Isagana ti 40 a kilo a certified a bin-i iti kada ektaria.
Panagiyuper
1) Arasawen, patapawen ken ikkaten dagiti agtapaw nga ippes
sakbay nga iyuper ti bin-i.
2) Iyuper dagiti bin-i iti agay-ayus a danum wenno iti uneg ti
drum iti uneg ti 24 nga oras. Sukatan ti danum iti kada 12 nga
oras no iti drum ti nagiyuperan.
3) Bugwan dagiti nayuper a bin-i sakbay nga ikulluob .
Panangkulluob
1) Iyakar dagiti nayuper a bin-i iti sako (saan a punuen ti sako).
2) Ipaarubos dagiti bin-i tapno maikkat ti sobra a danum sakbay
nga ikulloob.

5)
6)
7)

Ikulloob dagiti bin-i iti uneg ti 24 nga oras wenno agingga nga
agrusing.
Iparabaw dagiti bin-i iti paleta tapno nasayaat ti panagrikos ti angin
kadagiti sako ti bin-i a kulkulooben.
Ikalob wenno iparabaw ti garami, plastic wenno sako kadagiti sako ti
bin-i tapno makulloob a nasayaat.
Pagtalinaeden a nadam-eg ti bin-i, baliktaden dagiti sako ti bin-i kada
12 nga oras tapno agpapada ti bara iti uneg dagiti sako ken agpapada
ti panagtubo dagiti bin-i.
Mantenaren ti 30°C a bara iti uneg dagiti sako ti bin-i. No nabara unay,
ikkaten ti naikalub kadagitoy ketr bay-an bumaaw bassit kalpasanna
kaluban manen.
No nagrusingen dagiti bin-i, lukatan dagiti sako ken bay-an a bumaaw
dagiti bin-i sakbay nga ibunubon.

6)
7)

Iyakar iti talon dagiti seedling tray pito nga aldaw kalpasan ti
panagbunubon. Mantenaren ti 1 sm a kaadalem ti danum agingga ti
panagraep.
Iraep dagiti bunubon no adda 12-14 sm ti katayagna wenno addan 3
a bulongna wenno addan 14 nga aldaw kalpasan ti panagbunubon.

Panangisagana iti bunubon a mairaep
Panagpili ti pagbunubonan
1) Asideg, nabaknang ti daga, asideg iti pagalaan ti padanum, alisto nga
ages-es ti danum ken saan a nagsakit dagiti naimula iti napalabas a
panagtalon
2) Adayo iti silaw tapno maliklikan ti panagatake dagiti peste kas iti
stemborers, planthoppers ken black bugs.
3) Adayo iti kakaykayuan wenno kabakiran a pagnanaedan dagiti bao
ken dadduma pay nga insekto.

2)
3)
4)
5)

Isagana ti 250-300 a seedling tray. Paglaoken ti 70% a garden soil
ken 30% nga organiko iti seedling tray. Mabalin nga usaren ti daga iti
katatalunan para iti seedling tray. Masapul nga agpada ti kondision ti
daga ti talon ken iti mausar iti seedling tray. Siguraduen nga awan ti
mailaok a bato wenno saan a naparupsa a banag iti daga nga usaren
iti seedling tray.
Pagpapadaen ti kaadu ti daga iti abot ti tray.
Iwaris ti sangarakem a bin-i iti kada seedling tray.
Pagsusukuten a nasayaat dagiti seedling tray iti nadalus a lugar ken
saan a maatakar dagiti tumatayab ken bao.
Pagsisinaen dagiti seedling tray tallo nga aldaw kalpasan ti
panagbunubon. Sibugan dagiti bunubon no kasapulan.

Iwaris ti naparusing a bin-i iti pagbunubonan, maysa a
rakem iti tunggal metro kuadrado. Iti kalgaw, agbunubon
iti naladaw a malem tapno saan unay a napudot ket
saan a makset dagiti naparusing a bin-i. Iti panagtutudo,
padanuman laeng ti pagbunubpnan iti kaadalem a
kagudua ti tangan ti ima tapno saan a maiyanod dagiti bin-i.

Panangmanehar ti pagbunubonan
1) Saluadan dagiti bunubon manipud tumatayab, bao
ken dadduma pay a peste. No kasapulan, agipan ti
appan iti aglawlaw ti pagbunubonan tapno malapdan ti
panangdadael dagiti bao ken linas wenno net para kadagiti
tumatayab.
2) Mantenaren ti kaadalem ti danum a kagudua ti tangan ti
ima 3-5 nga aldaw kalpasan ti panagbunubon. In-inuten
nga ingato ti kaadalem ti danum iti kauneg ti maysa a
tangan ti ima agingga a masekka.
3) Iyaplikar ti 5 kilo nga urea wenno 10 kilo nga AmmoSul (210-0-12S) 7-10 nga aldaw kalpasan ti panagbunubon.
4) Bisitaen a kanayon ti bunubon tapno malapdan ti
panagatake dagiti peste ken sakit. Aramiden ti pest
management teknik no kasapulan.
5) Agsikka a siaannad tapno saan unay a madangran dagiti
bunubon maysa nga aldaw sakbay ti panagraep
6) Reppeten iti kalkalainganna a kaadu dagiti bunubon tapno
saan a narigat nga awiten no panagraraep.

3. Panagraep

Panangisagana ti bunubon para iti
“Mechanical Transplanting”
1)

5)

1)
2)
Panangisagana iti pagbunubonan ken panagbunubon
1) Isagana ti 400 m2 a pagbunubonan para iti maysa nga ektaria a talon
maysa a lawas sakbay ti panagbunubon.
2) Agaramid iti aray a pagbunubonan iti kangato a 4-5 sm, 1-1.5
metro ti kaakaba ken ti kaatiddogna ket agdepende iti kalawa ti
pagbunubonan. Ikkan ti 30 sm a baet ti tunggal aray tapno agserbi a
kanal a pagnaan ti padanum tapno saan a matikag ti pagbunubonan.
3) Ilaok wenno igamer ti 4 a sako nga organiko nga abono iti
pagbunubonan. Parukaen ti organiko nga abono ti daga nga
agresulta iti nalaklaka ken al-alisto a panagsekka
4) Limpiaren a nasayaat ti pagbunubonan tapno nalaklaka ken al-alisto
ti agpadanum.

Iraep ti addan 18 agingga’t 21 nga aldaw a bunubon.
No panagtutudo, agraep iti kaaddayo a 20 sm x 20 sm kada
tugkel, idinto a 20 sm x 15 sm met iti kalgaw. Agsugot 7 nga
aldaw kalpasan ti panagraep.

Dagiti Addang iti Panagpatanor iti Puro a
Bin-i

4. Panagabono
Ti husto a panagiyaplikar iti abono ket makatulong tapno bumaba
ti gastos ken umadu ti apit. Ti naan-anay a taraon ti pagay manipud
panaggipi agingga ti sakbay nga aginaw ket mangipasigurado iti
napintas a panagdakkel ti pagay. Maisingasing ti panagaplikar ti 11
a sako nga abono, (7 sako a
14-14-14 ken, 4 sako a 46-0-0) no iti kalgaw. Iti panagtutudo,
agaplikar iti 8 a sako nga abono (5 sako a 14-14-14 ken 3 sako a
46-0-0).
Table 1. Kaadu, klase, ken tiempo ti panagabono
Kaadu ken klase ti abono

Panawen iti
panagiyaplikar

7bags(14-14-14)plus1bag(46-0-0)
1.5 bags (46-0-0)
1.5 bags (46-0-0)
5 bags (14-14-14)
1.5 bags (46-0-0)

7-10 DAT
17-20 DAT
25-30 DAT
10 DAT
20 DAT

1.5 bags (46-0-0)

30 DAT

Cropping Season
Kalgaw

Panagtutudo

1)

Agpili ti parte iti talon nga asideg iti pagalaan ti padanum.

2)

Isagana ti talon iti husto a pamay-an.

3)

Iraep ti bunubon nga addan 18-21 nga aldaw kalpasan a
naibunubon. Iraep ti maysa a bunubon iti kada tugkel iti
kaadayo a 20sm x 20sm .

4)

Iyaplikar ti husto a kaadu ti abono sigun ti resulta ti
Minus One Element Technique (MOET) wenno Rice Crop
Manager (RCM).

5)

Saluadan ti mula kadagiti ruot, peste ken saksakit.

6)

Ikkaten dagiti kambor (off-types), ruot ken dagiti adda
sakitna a pagay iti panawen ti panaggipi, panagsabong
ken panagtangken.
Langa dagiti kambor a pagay
•

Saan a pumada ti kadakkel.

•

Saan a pumada ti kolor ti bulong ken lapsi.

•

Saan a pumada ti langa ti bandera a bulong.
Agpangato no kaaduan ket agpababa, agpababa no
kaaduan ket agpangato.

•

Nasapa wenno maud-udi nga agpalusot.

•

Sabali ti kolor ken ugis ti binukel kompara iti kaaduan.
Adda ibona ngem awan ti kaaduan.

5. Panaggapas
1)
2)
3)
4)
5)

Pamagaan ti talon iti 1 agingga 2 a lawas sakbay ti
panaggapas.
Para iti manual a panaggapas - aggapas no natangkenanen ti
85-90% dagiti binukel ti pagay.
Aggapas iti umiso a kadam-eg (18-21% iti kalgaw ken 20-25%
iti panagtutudo) ti binukel ti pagay.
Agirik iti saan a naladladaw ngem maysa nga aldaw kalpasan ti
panaggapas no pinagtutudo ken saan a naladladaw ngem dua
nga aldaw no iti kalgaw.
Para iti agusar iti combine harvester - Agapiten no
natangkenan ti 90-95% dagiti binukel ti pagay.

7)

Gapasen ti pagay no natangkenan ti 85-90% dagiti
binukel ti pagay.

8)

Agirik iti uneg ti 24 oras kalpasan ti panaggapas. Ibilag ti
bin-i iti nadalus a pagbilagan agingga iti 12-14% a kadameg.

9)

Dalusan ti naibilag a bin-i, ibuyog wenno agusar ti seed
blower kalpasanna ipan iti nadalus a sako. Isurat iti sako ti
barayti/nagan ti bin-i ken petsa a naapit.

10) Ipakni/Idulin ti bin-i iti nalinong , namaga, nadalus ken
natalged a lugar.

Naaramid daytoy a pagbasaan para iti Rice Competiveness Enhancement
Fund (RCEF) – Seed and Extension. Tapno maproteharan dagiti mannalon
manipud ti iseserrek ti ad-adu nga imported a bagas iti pagilian,
mangipapaay ti RCEF iti pondo para iti panagdevelop, panagpaadu ket
panangitandudo ti panagusar ti certified a bin-i; makinaria para iti panagtalon;
panagpautang iti nababa nga interes ken pannakasanay dagiti mannalon.
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