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Paunang Salita

Sa pagbubukas ng merkado ng ASEAN, ang mga magsasaka, lalo na 
yaong nasa pananakahan ng palay, ay nararapat na maghanda ng mga 
produktong de-kalidad para sila’y makipagsabayan sa pandaigdigang 
pamilihan, na hindi isinasaisangtabi ang hangaring masustinehan ang 
higit na malakas na pag-aani at pagkakaroon ng malaking kita.  

Ang paglalathala ng aklat na ito, kung kaya nga, ay napapanahon 
sa dahilang ito’y magsisilbing madaling giya at tultulan ng mga 
manggagawang nagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan at mga 
magsasaka. Kabilang sa publikasyong ito ay ang mga teknolohiya na 
binuo at binungkos ng mga mananaliksik ng Philippine Rice Research 
Institute, Central Luzon State University, Philippine Center for 
Postharvest Development and Mechanization at ng Philippine Sino 
Center for Agricultural Technology na idinesenyo para matulungan 
ang mga magsasakang nagpapalayan na mapagbuti ang kanilang ang 
mga gawain ukol sa pagpapalaki at pangangalaga sa panananim at 
pamamahala sa pagbubukid.

Nais kong iparating ang aking mataimtim na pasasalamat sa lahat ng 
sumulat ng mga artikulo sa aklat na ito. Natatanging pasasalamat ang 
ipinararating ko kina Dr. Quirino  D. dela Cruz at Dr. Norvie L. Manigbas 
na mga nagpanimula sa kapaki-pakinabang na proyektong ito.

Bilang panghuli, ipinararating ko rin ang pasasalamat at pagkilala sa 
Rural Development Administration, South Korea dahilan sa suportang 
pinansiyal na ipinagkaloob na naging daan sa publikasyon ng manwal 
na ito.

                                                                                 Jeong-Taek Lee, Ph.D.
                                                                                               Director
                                                                                      KOPIA Center Philippines 
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1Paghahanda ng Lupang Tatamnan

 Sa produksyon ng palay, isa sa mga 
gawaing binibigyan ng lubos at maingat 
na konsiderasyon ay ang paghahanda ng 
lupang pagtatamnan. Ito ay isang proseso 
sa paghahanda ng lupa para makapagbigay 
ng paborableng kapaligiran sa lupa para sa 
maayos na pagtubo at paglago ng 
halamang palay.  Ang isang mahusay na 
pagsasaayos ng lupang pagtatamnan ay 
pumipigil sa pagtubo ng damo, 
pagpapanumbalik ng nutriyent ng lupa, at 

pagbibigay ng lupang malambot na angkop 
sa paglilipat-tanim o tamang latag ng lupa 
para sa sabog-tanim (Larawan 1).
 Ang masusing paghahanda ng lupang 
pagtatamnan ay nagtataguyod sa mahusay 
na pisikal, kemikal, at biyolohikal na 
kapaligiran para sa maayos at episyenteng 
pagtubo, paglaki at paglago ng halamang 
palay. 
 Sa paghahanda ng lupang pagtatam-
nan, nararapat na bigyang-pansin ang iba’t 

Larawan 1. Mahusay na pagsasaayos ng lupang pagtatamnan ng palay
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ibang bagay upang matamo ang 
hinahangad na magandang resulta. 
Kabilang sa mga ito ay (1) uri ng lupa, (2) 
panggagalingan ng kinakailangang patubig, 
(3) pagsusugpo ng mga mapanirang-damo 
at pinaggapasan o dayami, (4) pagkakaroon 
ng kaukulang kagamitan, at (5) ang 
pamamaraan o sistema na gagamitin sa 
pagtatanim at pagpapalago ng halamang 
palay. 
 Bagama’t marami ang pamamaraan 
sa pananakahan ng palay na nangangail-
angan naman ng iba’t ibang gawain sa 
pangangasiwa, mayroong kaukulangang 
mga hakbang na dapat na sundin para sa 
tamang paghahanda ng lupa.

Ito’y ang mga sumusunod:

Paghahahanda ng tuyong linang o lupang 
pagtatamnan. 

Sa mga buwan ng Mayo hanggang Hunyo at 
Nobyembre hanggang Disyembre, araruhin 
at suyurin nang minsan ang lupa 

pagkatapos ng pag-aani ng naunang tanim 
na palay, o kaya’y kung kailan natuyo na ang 
lupa, na gamit ang traktora na may 
pang-ararong disko o pansuyod. 
Pamamaraan ito upang mapabuhaghag ang 
lupa para pumasok ang hangin, mabawasan 
ang mapanirang-damo at ibang peste, at 
maihalo sa lupa ang mga labi o natitirang 
mga bahagi ng mga halaman (Larawan 2).

Paghahanda ng pantubigan linang o 
lupang pagtatamnan 

> Isaayos ang mga pilapil para huwag 
tumagas ang tubig lalo na sa mga lugar 
na hindi sigurado ang daloy ng patubig 
(Larawan 3-5). 
> Patubigan ang bukid hanggang maging 
malambot ang lupang aararuhin (Larawan 
6).
> Isagawa ang mga pangunahing 
gawain sa lupang pagtatamnan na gamit 
ang iba’t ibang kagamitang pang-araro o 
pambungkal ng lupa (Larawan 7-8).

Larawan 2. Inararong tuyong lupa Larawan 3. Paglilinis ng pilapil gamit ang makinang pang-
damo
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Suyurin ang lupa ng 2-3 beses na may 
pagitan na 5-7 araw.

> Ang unang pagsusuyod ay paayon sa 

isinagawang pag-aararo para sa pagbasag 
ng lupa at paghahalo ng mga nalabing puno 
ng mga halaman sa lupa upang mapadali 
ang pagpapabulok ng mga ito (Larawan 9).

Larawan 4. Pagdudukit ng pilapil Larawan 7. Pagaararo ng bukid gamit ang hand 
traktor

Larawan 5. Pagsasayos ng pilapil Larawan 8. Pagrorotobeytor ng bukid gamit ang malaking 
traktora

Larawan 6. Pagpapatubig ng bukid bago araruhin Larawan 9. Pagbabasag ng lupa bilang unang 
pagsusuyod 
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> Ang ikalawang pagsusuyod ay 
isagawa nang pahalang sa isinagawang 
unang pagsusuyod. Isagawa na rin ang 
inisyal na pagpapatag ng lupa bilang pinal 
na ring paghahalo ng binubulok na labi ng 
mga halaman upang matamo ang angkop 
na linang para sa magandang pagtubo at 
paglago ng halamang palay (Larawan 10).
> Panatilihin ang tubig sa pinitak sa lalim 
na 2-3 sentimetro pagkatapos ng bawat 
pagsuyod para mapanatili ang pagiging 
malambot na kalagayan ng lupa na mainam 

sa paglilipat-tanim (Larawan 11).

Patagin ang lupa gamit ang paleta o kahoy 
na pampatag.

> Ang patag na lagay ng lupa ay 
nakatutulong nang malaki sa mabuting 
pamamahala sa patubig, nutrisyon ng 
halaman, at peste. 
> Kung patag ang lupa, matatamo rin ang 
pagiging sabay-sabay na paglaki ng hala-
mang palay at sa yugtong pwede nang ani-

Larawan 10. Paghahalang ng lupa bilang pangalawang 
pagsusuyod 

Larawan 12. Pagpapatag ng lupa gamit ang hand traktor 
na may kaakibat na paleta o kahoy na pampatag

Larawan 11. Pagpapanatili ng tubig pakatapos ng bawat 
pagsuyod
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hin ang bunga ng mga ito.
> Ang wastong pagpapatag ng lupang 
pagtatamnan ay nakalulutas ng 50 
porsyento sa mga problema sa produksyon 
ng palay (Larawan 12).

Reperensiya

AFNR 2010. Rice Seed Production and Entrepreneurship Training. Water Resources Management Center. 
 CLSU, Science City of Muñoz, Nueva Ecija
PhilRice. 2003. Philippine Rice Production Manual. Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija
www.knowlege-bank.irr.org.../pre-planting/land preparation
www.fao.org/fileadmin/user-upload/ivc/docs. Growing lowland rice. A Production Handbook
www.edu-science/2013/05/rice-farming-in-philippines.html
www.fao.org/docre/006/y4360e0a.html. Chapter VI. Land preparation, planting operation
www.com/Land-Preparation-For-Paddy-Cultivation
www.philrice.gov.ph/products machines





2Sistema ng Pagtatanim

Direktang sabog-tanim sa basang lupa

Pagpili ng tamang binhi ng palay
 Ang pagpili ng tamang binhi na 
angkop sa isang partikular na bukid ay isa sa 
mabibisang gawain sa produksyon ng palay. 
Ito’y sa dahilang ang mga bukid ay 
nagkakaiba sa kalidad ng lupa at sa 
makukuhang sustansya kaya’t nararapat na 
piliin ang binhing gagamitin. Ang isang 
binhing stable na naging resulta ng 
matagumpay na pagkakagamit sa mga 
nakaraang pagsasakahan ay magbibigay ng 
magandang ani sa iba’t ibang lokasyon ng 
napatutubigang lupang sakahan. 
Gayunman, ang isang binhi na iniangkop sa 
partikular na lugar ay makapagbibigay ng 
higit na magandang ani. Ang paggamit ng 
akmang binhi sa isang lupang sakahan ay 
nakapagbabawas sa panganib sa 

pagkakaroon ng mahinang ani at 
nakatitiyak naman ng magandang ani.
 Mayroong mga iba’t ibang binhi ng 
palay na inaprubhan at ipinalabas ng 
Philippine Seed Board o PSB (na ngayo’y 
kilala sa tawag na National Seed Industry 
Council o NSIC) (Larawan 1 at 2). Nakasaad 
sa Talahanayan 2 ang iba’t ibang katangian 
at naibibigay na ani ng mga binhi sa 
ispesipikong kapaligiran. Ito ay nagsisilbing 
isang madaliang sanggunian o reperensya 
para sa pagpili ng tamang binhi na angkop 
sa partikular na uri ng kapaligiran o 
sistemang ekolohiya.
 Ang isa pang konsiderasyon sa 
pamimili ng tamang binhi ay ang kalidad 
ng buto. Ang mataas na kalidad na buto ay 
nasa klasipikasyong breeder seed na may 
puting tag at gamit lamang para sa mga 
breeders o tagapagpalahi ng binhi. Kasunod 

Larawan 1. NSIC Rc222 na inaprubahan at ipinalabas 
noong 2009 para sa may patubig na palayan.

Larawan 2. NSIC Rc298 na inaprubahan at ipinalabas 
noong 2012 para sa may patubig na palayan.
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nito ay ang foundation seed na may pulang 
tag. Ito’y sinusundan ng registered seed, na 
may berdeng tag, na ginagamit ng mga seed 
growers. Ang mga halaga ng mga butong ito 
ay higit na mataas kaysa sa 
certified seeds, na may asul na tag, na siyang 
karaniwang inirerekomenda na gamitin ng 
mga magsasaka sa kanilang pananakahan 
(Larawan 3). Isang pangunahing kahingian 
para sa matagumpay na produksyon ng 
aning palay ay ang paggamit ng buto na 
may mataas na kalidad.  
 Makikita sa Talahanayan 1 ang 
pamantayan o sukatan sa klasipikasyon 
ng mga buto na itinakda ng National Seed 
Quality and Certification Services (NSQCS) 
ng Pilipinas.

Pagpapatuyo at paglilinis
 Ang mataas na uri ng buto ng palay 
ay nararapat na patuyuin sa pamamagitan 
ng init ng araw na gamit ang banig o ng 
net na may pinong butas, o kaya naman sa 
paggamit ng de-makinang patuyuan na 
tulad ng flat-bed o reversible drier (Larawan 
4). Mahalaga ang akmang pagpapatuyo ng 
buto ng palay upang maiwasan ang paghina 
o pagiging masama nito na sanhi ng amag 
na dala ng halumigmig o paninira ng 
insekto habang nasa imbakan, at upang 
masiguro na magiging mabuti ang pagsi-
bol ng mga ito. Mahalaga rin na gamitin 
ang tama at maasahang mga kagamitan na 
tulad ng madaling dalhing moisture meter 
para matiyak ang moisture content ng mga 
buto.
 Hindi iminumungkahi ang pagpa-
patuyo ng buto ng palay sa sementadong 

Larawan 3. Mga tag na ginagamit ng NSQCS (National 
Seed Quality and Certification Services) para sa klasipi-
kasyon ng buto ng palay. Puti para sa breeder seed; Pula 
para sa foundation seed; Berde para sa registered seed; 
at Asul para sa certified seed.

kalsada o alinmang lugar dahil sa ito’y 
maaaring mahaluan ng ibang mga bagay 
na tulad ng bato, maliliit na piraso ng lupa, 
o iba pang mga bagay na magpapababa sa 
mahusay na kalidad nito. Linisin ang mga 
buto pagkatapos na patuyuin sa pamam-
agitan ng pagtatahip na gamit ang bilao o 
paggamit ng makinang pantahip o blower. 
 Ang pinakamurang pamamaraan ng 

Larawan 4. De-makinang patuyuan ng palay tulad ng flat-
bed o reversible drier.
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Pamantayan Breeder Foundation Registered Certified
Purong buto (min.) % 99 99 98 98
Damo at iba pang buto
(max.) % 

0 0 0.04 0.04

Ibang binhing palay; buto
kada 500g (max.)

0 2 5 20

Inert matter (max.) % 1 1 2 2
Pagtubo (min.) *% 85 85 85 85
Porsyentong tuyo % 14 14 14 14
Presyo kada kilo (Php) ** - 80 42.5 34

Talahanayan 1. Pamantayan sa klasipikasyon ng mga buto na itinakda ng National Seed Industry 
Council (NSQCS) ng Pilipinas.

* Ayon sa purong binhi
**Ayon sa PhilRice Business Development Office 2017 

pagpapatuyo ng buto ng palay ay ang 
pagbibilad sa araw. Naririto ang mga 
mahahalagang konsiderasyon sa 
pamamahala upang mapanatili ang 
magandang kalidad ng mga buto ng palay:

1. Linisin ang lugar na pagbibilaran. 
Huwag magbilad ng mga buto sa mga kalsa-
da o ibang mga sementadong lugar na dina-
raanan ng mga tao at mga sasakyan.  Ilatag 
ang mga buto sa banig, net o screen 
na may pinong butas at may 2-4 
sentimetrong kapal para sa madaling 
paghalo.
2. Haluin o bilingin ang mga buto 
tuwing ika-30 minuto para maging pantay 
ang pagkakatuyo ng mga ito.
3. I-check ang moisture content sa 12% 
na gamit ang moisture meter.
4. Isilid ang mga pinatuyong buto sa 
sako, lagyan ng pagkakakilanlan na 
nakasaad ang pangalan ng binhi at ang 
petsa ng pagkakapatuyo.

5. Iimbak sa malamig na lugar ang mga 
nakasakong buto.   

Mechanical dryer 
 Ang paggamit ng mechanical dry-
er ay isang alternatibong paraan lalo na sa 
mga araw na maulan.Naririto ang mga 
mahahalagang konsiderasyon na dapat 
sundin sa pagpapatuyo ng buto ng palay 
gamit ang mechanical dryer:

Flat-bed Dryer 
1. Linising mabuti ang flat-bed dryer 
(Larawan 5). Tiyaking walang isa mang 
natirang buto ng palay sa sisidlan ng 
patuyuan dahil ito’y maka-akaapekto sa 
pagiging puro ng binhi. Gumamit ng blower 
o vacuum cleaner.
2. Ilagay ang mga buto sa loob ng dry-
er na ang kapal ng pagkakalatag ng mga 
buto ay 30 sentimetro upang hindi na 
mangailangan ng pagbibiling. Kung 
lumampas sa kapal na 30 sentimetro ang 
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pagkakalatag ng mga buto, isagawa ang 
pagbibiling ng mga buto upang maseguro 
ang pantay na pagkakatuyo. Karamihan sa 
mga flatbed dryer ay nakapagpapatuyo ng 
4-6 na tonelada (4,000-6,000 kilogramo) ng 
buto sa isang turno.
3. Panatilihin ang temperaturang 43 
degrees Celsius sa loob ng dryer dahil ang 
mga buto ay gagamitin sa pagtatanim na 
inaasahang magiging maganda ang resulta.
4. Tingnan at itama tuwing ika-3 o ika-
4 na oras ang moisture content ng mga 
buto hanggang sa matamo na ang 12 
porsyentong lebel. 
5. Ialis ang mga buto sa flat-bed 
dryer sa sandaling matamo na ang tamang 
moisture content.
6. Isilid ang mga pinatuyong buto sa 
malinis na sako, lagyan ng marka na 
nakatala ang pangalan ng binhi at ang petsa 
ng pagkakapatuyo.
7. Iimbak sa malamig na lugar ang mga 

nakasakong buto.  

Re-circulating dryer  
1. Linising mabuti ang dryer.     
2. Dahil patuloy na nahahalo o nabibiling 
ang mga buto sa loob ng dryer, hindi na 
kailangang isagawa pa ang manu-manong 
paghalo o pagbiling ng mga buto.
3. Panatilihin ang temperaturang 40 de-
grees Celsius at isagawa ang laging pagtiti-
yak ng moisture content ng mga buto.
4. Ialis ang mga buto sa dryer kapag naabot 
na ang 12% moisture content.
5. Isilid ang mga pinatuyong buto sa loob 
ng sako, lagyan ng kaukulang pananda na 
nakasaad ang pangalan ng binhi at petsa ng 
pagkakapatuyo.
6. Iimbak sa malamig na lugar ang mga na-
kasakong buto.  

Reversible air-flow flat-bed dryer 
(Larawan 6)

Larawan 5. Isang disenyo ng karaniwang Flat-bed dryer.
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Larawan 6. Ang reversible air-flow flat-bed dryer. Linisin ang mga 
natirang buto.

1. Linising mabuti ang dryer. 
2. Itakda ang temperatura sa 40 degrees Cel-
sius. Hindi kailangan pa ang manu-manong 
paghalo ng buto sa uring ito ng dryer kung 
saan ang pantay na pagkakatuyo ng mga 
buto ay inaasahan. Kayang patuyuin ng 
uring ito ng dryer ang pagkakalatag ng mga 
buto na may kapal na 60 sentimetro.
3. Laging siyasatin o tiyakin na ang mois-
ture content ng mga buto ay sakto sa 
itinakdang lebel ng pagkatuyo sa 
pamammagitan ng paggamit ng moisture 
meter.
4. Ialis ang mga buto sa dryer kapag ang 
moisture content ay 12 porsyento na.
5. Isilid ang mga pinatuyong buto sa 
malinis na sako, lagyan ng pananda na 
nakasaad ang pangalan ng binhi at ang 
petsa ng pagkakapatuyo.
6. Iimbak sa malamig na lugar ang mga na-
kasakong buto.  

Wastong pag-iimbak
 Ang mga buto ng palay ay sensitibo 
sa temperatura at kaugnay na 
kahalumigmigan habang nakaimbak. Sa 
mahabang panahon ng pag-iimbak, dapat 
panatilihin ang temperatura sa 20-25 
degrees Celsius at kulang sa 50% 
kahalumigmigan sa loob ng lugar na 
pinag-iimbakan. Ang mataas na halumigmig 
sa loob ng lugar na pinag-iimbakan ay 
makababawas sa moisture content ng mga 
buto sa paglipas ng mga oras. Kung ang mga 
buto ay naimbak sa 15 degrees Celsius at 
may halumigmig na 70 porsyento, ang 14 
na porsyentong moisture content ay aangat 
sa 17 porsyentong moisture content sa loob 
ng ilang linggo. 
 Ang mayroong mataas na kalidad 
na mga buto ay kailangang maging puro. 
Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga 
buto ay mula sa iisang binhi lamang. 
Dapat ang mga ito’y malulusog, nagtataglay 
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ng magkahalintulad na kulay lamang, hindi 
nagbitak ang mga butil, puno ng laman at 
mabigat ang mga ito.
 Sundin ang mga sumusunod na 
hakbang upang matamo ang mataas na 
kalidad na mga buto:
 1. Bumili ng mga certified seeds sa 
mga mapagkakatiwalaang seed grower. 
Maaari ring magtanong kung mayroong 
nakalaang ipagbibili na certified seeds 
o  foundation seeds ang alinman sa mga 
sumusunod na estasyon ng PhilRice sa 
bansa:
 1.1 PhilRice-Batac. MMSU Campus, 
 Batac, 2906 Ilocos Norte.. Tel No. 
 (77) 772-0654; 670-1867; 677-1508.
 1.2 PhilRice-Isabela. Malasin, San 
 Mateo, 3318 Isabela. Tel No. 
 0908-895-7796; 0915-765-2105. 
 1.3 PhilRice-Central Experiment 
 Station. Maligaya, Science City of 
 Muñoz, 3119 Nueva Ecija. Tel No. 
 (44) 456-0113, -0258
 1.4 PhilRice-Los Baños. Pili Drive, UP 
 Los Baños Campus, College, 4030 
 Laguna. Tel No. (49) 536-8620; 
 501-1917; 0920-911-1420.
 1.5 PhilRice-Bicol. Batang, Ligao City, 
 4504 Albay. Tel. No. (52) 284-4860; 
 0918-946-7439
 1.6 PhilRice-Occidental Mindoro. Sta 
 Cruz, 5105 Occidental Mindoro. Tel. 
 No. 0908-104-0855.
 1.7 PhilRice-Negros. Cansilayan, 
 Murcia, 6129 Negros 
 Occidental. Tel No. 0932-850-1531; 
 0915-349-0142.
 1.8 PhilRice-Agusan. Basilisa, RT 

 Romualdez, 8611 Agusandel Norte. 
 Tel No. (85) 343-0768; 343-0534.
 1.9 PhilRice-Midsayap. Bual Norte, 
 Midsayap, 9410 North Cotabato. 
 Tel No. (64) 229-8178; 229-7241 to 
 43.
 1.10 PhilRice-CMU. CMU Campus, 
 Maramag, 8714 Bukidnon. Tel No. 
 0916-367-6086; 0909-822-9813.
 1.11 Seed networks. Sa Pilipinas, 
 mayroong mga otorisadong 
 seed network na kilala sa katawagang 
 Rice Production Seed Network at 
 sila’y pinagkakatiwalaang pinang-

Larawan 7. Cold storage para sa mga buto.
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 gagalingan ng mataasang
 kalidad na certified seeds. Bisitahin 
 ang Pinoy Knowledge Bank sa 
 www.pinoyrkb.com. Ito’y mayroong 
 kumpletong talaan ng mga 
 miyembro sa lahat ng rehiyon sa 
 bansa.
 1.12 Regional Field Unit (RFU) 
 ng Department of Agriculture.  
 Maaaring puntahan ang website ng 
 Kagawaran ng Agrikultura para 
 malaman ang ukol sa mga buto ng 
 binhing palay at ibang mga bagay na 
 may kinalalaman sa agrikultura.

 2. Piliin ang magandang  uri ng lupa 
para matiyak ang pagtatamo ng 
mataas na ani. Inirerekomenda na 
magtanim ng munggo pagkatapos ng 
pag-aani kung kailan may mataas pang 
halumigmig na natitira sa lupa. 
Napagbubuti ng tanim na munggo ang lupa 
dahil ang mga ugat nito ay nakakakuha ng 
nitroheno sa atmospera sa pamamagitan 
ng mga mikrobiyong nakalilikha ng 
nitrohenong nagmumula sa mga nabubulok 
na bagay. Matapos na anihin ang bungang 
munggo, ang mga natitirang bahagi sa 
katawan ng halamang gulay na ito ay 
magsisilbing organikong bagay sa bukid.
 3. Sundin nang maayos ang mga 
gawain sa pangangasiwa at bigyang-diin ang 
ukol sa pagpuksa sa mga damo isang buwan 
matapos ang pagtatanim.
 4. Alisin o bunutin ang halamang 
palay na lubhang naiiba kaysa sa karamihan 
sa panahon ng pagdadahon, pagsusuwi, 
pamumulaklak at sa pamumunga ng tanim 

na halamang palay. Bunutin ang mga 
maysakit na halamang palay at yaong mga 
nasira o mayroong naiibang kulay na mga 
buto.
 Naririto ang mga mahahalagang 
konsiderasyon sa pagbubunot ng mga lahok 
na halamang palay:
 4.1 Ang pagbunot ay maaaring 
 isagawa sa alinmang yugto 
 ng paglaki ng halamang palay, ngunit 
 ang pinakakritikal na yugto ay sa 
 pagdadahon at pagsusuwi, 
 pamumulaklak, at bago anihin ang 
 mga bunga.   
 4.2 Siyasatin ang buong bukid 
 at alisin ang matataas at gayon din 
 ang maliliit na halaman na hindi 
 kasama sa mahigit na 95 porsyento 
 ng binhi.
 4.3 Ang mga halo o hindi kauring 
 binhi sa mga tanim na palay ay 
 mapapansin sa pamamagitan ng 
 taas, kulay, laki at hugis ng mga 
 dahon nito, pagkakaparehas ng 
 pamumulaklak (sa una o huling 
 yugto), laki ng uhay at hugis ng mga 
 bunga (kung malintog, katamtaman, 
 mahaba o manipis).    
 4.4 Obserbahan ang haba at kapal ng 
 malabanderang dahon.
 4.5 Obserbahan ang presensya ng 
 sungot sa butil, o kawalan nito. 
 Karamihan sa mga inaprubahan at 
 pinalaganap na mga binhi ay may 
 sungot o balbas.  
 4.6 Alisin ang mga maysakit na 
 halaman lalo na yaong sanhi ng 
 karaniwang BLB, rice blast (na sanhi 
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 ng mapanirang fungus), mga 
 naapektuhan ng RTV, mga butil na 
 naapektuhan ng atangya, at iba pa.
 4.7 Bunutin ang lahok na halaman at 
 ibaon sa putik o diretsahang alisin sa 
 bukid o bulukin para magamit na 
 pataba.
 5. Anihin kapag 85 porsyento na ng 
mga butil ng bungang-palay ay kulay 
dayami na.
 6. Giikin, ibilad, at linisin matapos na 
anihin at ilagay ang mga buto sa malinis na 
sako o ibang sisidlan.
 7. Lagyan ng pananda na nakasulat 
ang pangalan ng binhi, petsa kung kailan 
inani, at kabuuang timbang ng mga buto.
 8. Iimbak sa malamig, tuyo, at 
malinis na lugar. Sundin ang kaukulang mga 
hakbang at kinakailangang mga 
kundisyones para sa natalakay nang pag-
iimbak. 

Pamumunla
 Ang dami ng gagamiting buto sa 
pamumunla ay batay sa dami ng kailangang 
gamitin sa lupang pagtatamnan. Ang 
inirerekomendang dami ng buto sa 
sabog-tanim at sa lipat-tanim ay 40 
kilogramo sa isang ektarya. 
 Naririto ang komputasyon kung bakit 
ang 40 kilogramo ng buto sy sapat na sa 
isang ektarya ng lupang pagtatamnan:  
•   Ang isang ektaryang lupa ay katumbas ng 
10,000 metro kuwadrado.
•  Ang 1,000 buto ay katumbas ng 24 na 
gramo o kabuuang 40,000 mga buto sa 
isang kilogramo.
• Ang 40 kilogramo ng mga buto ay 

katumbas ng 1,666, 666 na mga butil.
• Kaya, sa pag-aagwat na 20 por 20 
sentimetro, mayroong 250,000 tundos sa 
isang ektarya.
•   Ang rekomendadong bilang ng punla sa 
isang tundos ay dalawa.
• Kaya, sa 250,000 na tundos na 
tigdadalawa ang punla, ang kailangan 
lamang ay 500,000 punla ng halamang 
palay sa isang ektarya. 
 Lumilitaw na ang 40 kilogramo ng 
mga buto ay labis-labis para sa 
pagtatamnang isang ektaryang lupa kahit 
na nga ang pagsibol ng mga ito sa punlaan 
ay mababa lamang at iba pang mga 
kadahilanan na nakaapekto naman sa 
populasyon ng halamang palay sa bukid.

Pagbababad at pagpapasibol ng buto
1. Ilagay ang mga buto sa isang 
sisidlang may malinis na tubig.
2. Alisin ang mga pipis na buto o mga 
butong lumutang sa tubig.
3. Haluing mabuti ang mga buto sa 
sisidlan upang matanggal pa ang mga 
lumutang na mga layak na maaring kasama 
sa bunton ng mga buto. Ito’y upang 
maseguro na ang ibinabad na mga buto ay 
mahusay na sisibol. 
4. Ilagay ang mga buto sa sisidlan at 
ibabad sa tubig sa loob ng 24 na oras. 
Maaaring ilagay ang sakong may laman na 
mga buto sa lugar na may patuloy na 
umaagos na tubig katulad ng sa isang 
malinis na ilog o sapa. Kung walang mapag-
bababarang lugar na may umaagos na tubig, 
ilagay ang sakong may lamang mga buto sa 
isang sisidlang mayroong malinis na tubig at 
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palitan ang tubig tuwing ika-6 na oras 
upang maiwasan ang masamang amoy at 
pagkatuyo.
5. Pagkaraan ng 24 na oras sa 
pagkakababad, hanguin ang sako ng mga 
buto sa sisidlang pinagbababaran at ilagay 
sa isang tuyong lugar at patubuin ang buto 
sa pamamagitan ng pagtatakip na gamit 
ang giniikan o ng iba pa na tulad ng dahon 
ng saging at sako na walang laman. Ang 
pagtatakip sa ibabaw ng sako na may 
lamang mga buto ay makapagbibigay ng 
tamang temperatura para sa pagtubo ng 
mga buto. Ang temperatura sa loob ng 
sako ay dapat na nasa 37 degrees Celsius. 
Gawin ang pagpapatubo ng mga buto sa 
loob ng 24 na oras o kaya’y hanggang sa may 
nakikita nang gumigiting dahon. Siyasatin 
ang tumutubong mga buto tuwing ika-6 na 
oras para matiyak na tama ang temperatu-
ra para sa pagpapatubo ng mga ito. Kapag 
90 porsyento ng mga buto ay tumubo na, 
isabog ang mga ito sa inihandang punlaan 
o bukid.

Paghahasik
1. Pagsasabog. Isabog ang pinatubong mga 
buto sa basang bukid nang pantay upang 
matiyak ang distribusyon ng mga ito.
2. Kung gagamitan ng drum seeder, punuin 
ang sisidlan ng drum at maisasagawa na ang 
pagsasabog ng pinatubong buto sa bukid 
sa pamamagitan ng paghila sa kagamitang 
ito. Gawing pantay-pantay ang paghakbang 
para magkaroon ng unipormidad ang 
distribusyon ng mga buto sa bawat hilera. 
Siguruhing diretso ang hilera. Gumamit ng 
munting lubid bilang giya o patuntunan para 
sa tuwid na paghihilera ng mga tudling.   
3. Pagsasabog na gamit ay makina. Kung 
ang gamit ay makina sa pagsasabog 
ng buto o iyong uring sinasakyang 
makinang pansabog, siguruhing ito’y nasa 
mabuting kundisyon at malinis. Ang 
nasasakyang makina ay makapagsasabog 
sa apat na ektarya sa loob ng isang araw 
(Larawan 8).
 3.1 Ilagay ang mga buto sa bawat 
 sisidlan ng makina.

Larawan 8. Nasasakyang de-makina na ginagamit sa pagtatanim ng buto ng 
palay na nasa linya para sa basang lupa (direct-wet seeded rice).

15

Sistema ng Pagtatanim



CHAPTER 2

 3.2 Siyasatin ang mga pansara ng 
 bawat sisidlan at tiyaking ang mga 
 ito’y nasa tamang ayos. 
 3.3 Dapat na panatilihin ng operator 
 ang pirmis na takbo ng makina at 
 dapat palaging sinisiyasat kung 
 nagiging maayos ba ang paglabas ng 
 mga buto mula sa sisidlan.
 3.4 Nararapat ding tiyakin na ang 
 tudling ay diretso at dapat gamitin 
 ang pamatnubay sa gilid ng makina 
 upang masiguro ang magandang 
 resulta.

Pag-aalaga sa mga tumutubong buto
 Tutubo ang mga buto upang maging 
punla sa loob ng 5 araw at magdadahon 
naman ang mga ito sa loob ng 1 hanggang 2 
araw. Huwag patutubigan ang bukid sa 
dahilang ang mga murang dahon ng 
tumutubong halamang palay ay madaling 
sirain ng golden apple snail. Ispreyan ng 
pamatay-damo pagkaraan ng 5 araw at 
patubigan naman ang bukid pagkaraan ng 
7 araw. Maglagay ng pamatay-kuhol para sa 
pagkontrol ng golden apple snail 
(tingnan sa pahina 77-80). Dapat 
isagawa ang pagkontrol sa mga kuhol 
pagkatapos ng unang pagsusuyod sa 
pamamagitan ng mga kaukulang gamot. 
Patuyuan ang bukid matapos ang 
pagsasabog para masiguro ang maayos na 
paglaki at paglago ng halaman. 
Magpatubig habang lumalaki ang halamang 
palay at dapat na imintina ang patubig sa 
lebel na 5 sentimetro na lalim ng tubig. 
Sunding mabuti ang mga gawain sa 
pamamahala ng tubig sa pahina 45-48.

Pangangasiwa sa halamang 
palay na lipat-tanim
   
Paghahanda ng punlaan
1. Piliin ang bahagi ng bukid na malayo sa 
maaaaring panggalingan ng peste at mga 
sakit, malapit lamang sa pinanggalingan ng 
panustos na tubig, at madaling puntahan 
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
2. Ihandang mabuti ang lupang pagpupun-
laan sa pamamagitan ng pagbababad nito 
sa tubig sa loob ng 1-2 linggo at suyurin ng 
2 beses upang maalis ang mga damo at mga 
buto ng palay na naiwang nakakalat mula sa 
nakaraang pagsasakahan.
3. Lagyan ang punlaan ng 100 kilogramong 
compost o vermicast o iba pang nabulok na 
organikong mga bagay.
4. Ilaan ang isang punlaan na may sukat na 
400 metro kuwadrado para sa tatamnang 
isang ektaryang lupa.
5. Gamit ang isang pala, iporma ang pun-
laan na may sukat na 1.5 metro ang lapad at 
may taas na 3 sentimetro mula sa 
kapatagan. Ang haba ng punlaan ay 
depende sa lugar na kung saan nakalagay 
ang pilapil.
6. Dapat na patag ang punlaan at makinis 
ang ibabaw upang matiyak na maisasabog 
ang mga buto sa hindi bakil-bakil na lugar.
7. Alisin ang sobrang tubig sa punlaan at 
panatilihin lamang ang katamtamang tubig 
sa pagitan ng punlaan upang magkaroon ng 
sapat na halumigmig para sa mga tumutu-
bong mga buto.
8. Ang pagsasabog ng mga buto ay sa dam-

16



ing 50 gramo sa bawa’t metro 
kuwadrado.
9. Takpan ang punlaan ng lumang diyaryo o 
mga nagamit nang sako o kaya’y dahon ng 
saging para maiwasan ang paninira ng mga 
ibon.
10. Alisin ang itinakip na bagay kapag nag-
karoon na ng 1-2 dahon ang tumutubong 
palay.

Pamimili ng binhi
 Nararapat na ang binhing palay ay 
angkop sa bukid na pagtatamnan at sa 
klimang pang-agrikultura upang maseguro 
ang matagumpay na produksyon ng palay. 
Ang mga binhing mataas na umani na 
nasubukan na sa bukid ay nararapat na 
siyang maging isang mahalagang 
pamantayan sa pamimili ng angkop na 
binhing gagamitin. Humanap ng mataas na 
uring sertipikadong buto mula sa malapit 
na nagbebenta ng mga binhi o sa PhilRice 
station. 
 Kung iniisip naman na ang gagamitin 
ay bagong binhi o mga binhi, itanim muna 
ang mga ito sa 1,000 metro kuwadradong 
lugar sa bukid at obserbahan sa loob ng 
isang sakahan kung naangkop ba itong 
gamitin. Piliin ang napatunayang 
mahusay na binhi at ito ang itanim sa 
malawak na bukid sa sumusunod na 
pagsasakahan.  Makikita sa Talahanayan 
2 ang talaan ng mga binhi simula nuong 
1997 hangang 2017 at ang kani-kanilang 
kaangkinang agronomiko at ekosistema na 
angkop sa kanila.

Dami ng butong gagamitin

 Ang dami ng butong gagamitin ay 
katumbas din ng dami ng buto na ginagamit 
para sa sistemang direktang sabog-tanim sa 
basang lupa. Ito ay 40 kilogramo ng buto 
para sa isang ektarya.
 Pagbababad at pagpapatubo. Ang 
paghahanda at pamamaraan sa 
pagbababad at pagpapatubo ng buto ay 
katulad din nang isinasagawa sa sistemang 
sabog-tanim.

Pamumunla   
1. Bawasan ng sobrang tubig ang punlaan 
at panatilihin lamang ang sapat na lebel 
ng tubig sa pagitan ng mga punlaan upang 
magkaroon ng sapat na halumigmig ang pi-
natutubong mga buto.
2. Gawing pantay ang pagsasabog ng mga 
buto sa ibabaw ng punlaan. Siguruhing may 
sapat na halumigmig sa ibabaw ng punlaan.
3. Takpan ang mga buto matapos na mais-
abog ang mga ito na gamit ang mga lumang 
diyaryo, nagamit nang sako, o kaya mga da-
hon ng saging para maprotektahan ang mga 
ito laban sa paninira ng mga ibon. Maaari 
ring gamitin ang compost o vermicast bil-
ang panakip sa mga buto sa pagsasabog ng 
mga ito sa ibabaw ng 
punlaan.
4. Maglagay ng bakod sa paligid ng punlaan 
upang maiwasan ang pagpasok ng mga ha-
yop na maaaring manira sa punlaan.
5. Imonitor o laging siyasatin ang punlaan 
para maseguro na angkop ang lebel ng tubig 
sa pagitan ng mga punlaan.
6. Alisin ang takip sa punlaan kapag nagpa-
pasimula na ang pagsibol ng halaman mula 
sa mga buto.
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7. Maaaring kailanganin ang paglalagay ng 
kaunting patabang inorganiko (21-0-0) ka-
pag napansing naninilaw ang dahon ng mga 
punla.
8. Panatilihin ang wastong lebel ng tubig sa 
punlaan habang lumalaki ang mga punla.     

Pagbunot ng punla
 Nararapat na malulusog ang mga 
punla pagkaraan ng 15-18 araw matapos 
na isagawa ang pagsasabog ng mga buto 
sa punlaan. Ang mga bata at malulusog na 
mga punla ay madaling nakababawi 
matapos na ilipat-tanim. Gawing maingat 
ang pagbubunot sa mga punla upang 
huwag malagot at maipreserba ang mga 
ugat. Ang pinakamatandang edad ng punla 
ay dapat na 21 araw lamang (Larawan 9). 
Kapag matanda na ang punla ay hindi na 
madaling makabawi ang mga ito matapos 
ang paglilipat-tanim at ang pagkakaroon 
ng maraming suwi ay maapektuhan. Kung 
dalawa o higit pa ang uri ng binhi, dapat ay 
may kaukulang pananda ang mga bigkis ng 
punla para huwag magkahaluhalo ang mga 
ito.

Paglilipat-tanim
 Ang paglilipat-tanim ay maaaring 
isagawa sa pamamagitan ng kamay o 
makina.

Manu-manong paglilipat-tanim
 Ang bukid na pagtatamnan ay 
nararapat na patag at walang nalinang na 
lupa na walang tubig. Maisasagawa ang 
paglilipat-tanim na ginagamitan ng 
munting lubid o alambre na may pananda 

sa kaukulang pagtutundos (Larawan 10). 
Ang inirerekomendang pagpapagitan ng 
mga tundos ay 20 x 20 sentimetro sa 
panahon ng tag-araw o tag-ulan man. 
Maaari ring gamitin ang lithao na isang 
panggiyang kahoy na may kaukulang 
pag-aagwat sa pagitan ng mga ngipin at 
manu-manong hinihila sa buong bukid 
upang makapag-iwan ng mga nakapa-krus 
na mga linya na kung saan itutundos sa 
tagpuang-guhit ang mga punla (Larawan 

Larawan 9. Pagbunot ng punla na may kaukulang pananda 
ang mga bigkis sa bawat variety ng palay.

Larawan 10. Paglilipat-tanim na ginagamitan ng munting 
lubid o alambre na may pananda sa kaukulang pagtutun-
dos.
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11).
1. Dala-dalawang punla ang pagtutundos at 
tiyaking nakabaong mabuti sa lupang pinag-
tatamnan.
2. Siguruhin na nakapatindig nang diretso 
ang mga itinundos na punla para mabilis 
silang makabawi sa pagtubo at upang mai-
wasan na ang kani-kanilang mga dahon ay 
nadidikit sa lupa.
3. Sundin ang linya sa pagtutundos upa-
ng maging tuwid ang hilera ng mga tanim. 
Ang tuwid na hilera ng mga tanim na 
halamang palay ay nagpapabilis sa mga 
gawaing tulad ng pagdadamo, paglalagay 
ng pataba, pag-aalis ng mga lahok nang 
di-kauring binhi, at paggagapas ng ani 
(Larawan 12). 

Mekanikal na pagtatanim 
 Ang pagtatanim na ginagamitan ng 
makina ay may kakaibang sistema sa 
paghahanda ng punlang gagamitin 
(Larawan 13). Ang mga pinangiting mga 
buto ay pinatutubo sa seedling tray at sa  
ika-15-18 araw ay maaari nang ilipat-tanim. 
Isinasakay sa takdang araw ang mga 
seedling tray sa makinang pantanim at ito 
na ang nagtutundos ng mga punla sa lupang 
pagtatamnan.

Larawan 12. Manu-manong pagtatanim na sinusundan ang 
linya upang maging tuwid na hilera ang mga tanim.
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Larawan 11. Ang lithao ay ginagamit upang makapag-iwan 
ng linya na masusundan sa pagtatanim ng punla.
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Larawan 13. Ang pagtatanim na gamit ang makina sakay ang mga punlang pinasibol sa seedling 
tray upang mapabilis ang trabaho.



Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

UPL Ri1 Irrigated lowland
(glutinous) 1977 UPLB 130 4

-

BPI Ri1 Irrigated lowland 
(glutinous) 1979 BPI 120 4.3 -

IR64 Irrigated lowland 1985 IRRI 110 5.0 7.5

IR65 Irrigated lowland 
(glutinous) 1985 IRRI 115 4.7

-

PSB Rc1 Upland 1990 IRRI 121 2.4 3.9

PSB Rc2 Irrigated lowland 1991 IRRI 123 5.1 7.1

PSB Rc3 Upland 1997 Trad Variety 123 2.9 6.0

PSB Rc4 Irrigated lowland 1991 IRRI 104 4.6 6.1

PSB Rc5 Upland 1997 IRRI 122 2.9 4.2

PSB Rc6 Irrigated lowland 1992 PhilRice 112 5.2 6.8

PSB Rc7 Upland 2001 PhilRice 121 2.9 4.0

PSB Rc8 Irrigated lowland 1992 PhilRice 108 5.0 7.1

PSB Rc10 Irrigated lowland 1992 IRRI 106 4.8 7.5

PSB Rc12 Rainfed lowland 1992 UPLB 109 3.5 6.0

PSB Rc14 Rainfed lowland 1992 UPLB 110 3.6 6.1

PSB Rc16 Rainfed lowland 1993 Trad variety 125 2.7 4.5

PSB Rc18 Irrigated lowland 1994 IRRI 123 5.1 8.1

PSB Rc20 Irrigated lowland 1994 IRRI 111 4.9 7.1

PSB Rc22 Irrigated lowland 1994 UPLB 129 5.0 7.2

PSB Rc24 Rainfed lowland 1994 PhilRice 117 3.1 5.8

PSB Rc26H Hybrid 1994 IRRI 110 5.6 7.6

PSB Rc28 Irrigated lowland 1995 IRRI 111 5.0 7.6

PSB Rc30 Irrigated lowland 1995 IRRI 118 5.0 8.0

PSB Rc32 Irrigated lowland 1995 UPLB 112 5.2 8.8

PSB Rc34 Irrigated lowland 1995 PHIL 124 4.8 10.3

PSB Rc36 Rainfed lowland 1995 Trad variety 127 3.1 5.3

PSB Rc38 Rainfed lowland 1995 Trad variety 127 3.2 5.0

PSB Rc40 Rainfed lowland 1995 Trad variety 130 3.1 4.9

PSB Rc42 Rainfed lowland 1995 PhilRice 114 3.2 4.9

PSB Rc44 Cool elevated 1995 IRRI 144 4.1 5.7

PSB Rc46 Cool elevated 1995 IRRI 135 4.3 5.8

PSB Rc48 Saline prone 1995 IRRI 126 2.7 5.3
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

PSB Rc50 Saline prone 1995 IRRI 118 3.0 4.3

PSB Rc52 Irrigated lowland 1997 IRRI 115 5.3 5.3

PSB Rc54 Irrigated lowland 1997 IRRI 113 5.0 6.6

PSB Rc56 Irrigated lowland 1997 PhilRice 114 5.3 7.5

PSB Rc58 Irrigated lowland 1997 UPLB 124 4.9 7.3

PSB Rc60 Rainfed lowland 1997 IRRI 113 3.6 4.5

PSB Rc62 Rainfed lowland 1997 PhilRice 117 3.7 4.7

PSB Rc64 Irrigated lowland 1997 IRRI 124 5.0 8.9

PSB Rc66 Irrigated lowland 1997 PhilRice 123 5.2 10.2

PSB Rc68 Rainfed lowland 1997 IRRI 116 3.4 4.4

PSB Rc70 Rainfed lowland 1997 IRRI 114 3.2 4.5

PSB Rc72H Hybrid 1997 IRRI 123 5.4 9.9

PSB Rc74 Irrigated lowland 1998 UPLB 114 5.2 8.3

PSB Rc76H Hybrid 1998 Monsanto 106 4.8 7.9

PSB Rc78 Irrigated lowland 2000 PhilRice 111 5.0 9.5

PSB Rc80 Irrigated lowland 2000 IRRI 112 5.0 8.7

PSB Rc82 Irrigated lowland 2000 IRRI 110 5.4 12.0

PSB Rc84 Saline prone 2000 IRRI 111 2.0 3.7

PSB Rc86 Saline prone 2000 IRRI 113 2.1 4.3

PSB Rc88 Saline prone 2000 IRRI 116 2.2 7.0

PSB Rc90 Saline prone 2001 PhilRice 124 3.4 4.2

PSB Rc92 Cool elevated 2001 IRRI 131 3.6 6.7

PSB Rc94 Cool elevated 2001 IRRI 133 3.3 8.6

PSB Rc96 Cool elevated 2001 IRRI 136 3.6 5.3

PSB Rc98 Rainfed lowland 2001 UPLB 116 2.6 4.5

PSB Rc100 Rainfed lowland 2001 PhilRice 118 4.1 4.1

PSB Rc102 Rainfed lowland 2001 IRRI 117 2.3 4.4

NSIC Rc9 Upland 2001 IRRI 119 2.9 5.5

NSIC Rc11 Upland 2001 PhilRice 125 2.6 4.9

NSIC Rc13SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2004 UPLB 120 4.7 6.1

NSIC Rc15SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2004 PhilRice 121 5.4 7.6

NSIC Rc17SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2004 PhilRice 117 4.2 8.3

Talahanayan 2. Talaan ng mga barayti ng palay (1997-2017) na inaprubahan ng Philippine Seed Board (PSB) na ngayon ay National 
Seed Industry Council (NSIC) ng Pilipinas (cont.).
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc19SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2005 PhilRice 125 4.5 5.6

NSIC Rc21SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2011 PhilRice 122 4.5 7.3

NSIC Rc23 Upland 2011 IRRI 108 3.0 7.6

NSIC Rc25 Upland 2014 IRRI 107 3.0 5.3

NSIC Rc27 Upland 2014 IRRI 107 2.7 4.3

NSIC Rc29 Upland 2014 IRRI 108 2.3 3.9

NSIC Rc31SR Irrigated lowland 
(glutinous) 2017 PhilRice 124 4.7 10.8

NSIC Rc104 Cool elevated 2001 PhilRice 154 4.3 6.3

NSIC Rc106 Saline prone 2001 IRRI 117 2.9 4.8

NSIC Rc108 Saline prone 2001 PhilRice 128 2.9 3.8

NSIC Rc110 Irrigated lowland 2002 IRRI 113 4.8 6.6

NSIC Rc112 Irrigated lowland 2002 IRRI 111 4.6 7.3

NSIC Rc114H Hybrid 2002 IRRI 106 5.8 8.7

NSIC Rc116H Hybrid 2002 IRRI 106 5.8 8.6

NSIC Rc118 Irrigated lowland 2003 IRRI 107 4.6 6.7

NSIC Rc120 Irrigated lowland 2003 PhilRice 109 4.8 6.6

NSIC Rc122 Irrigated lowland 2003 IRRI 121 4.7 8.9

NSIC Rc124H Hybrid 2004 Bayer 118 5.7 9.1

NSIC Rc126H Hybrid 2004 Monsanto 110 6.2 9.5

NSIC Rc128 Irrigated lowland 2004 PhilRice 118 5.5 6.2

NSIC Rc130 Irrigated lowland 2004 PhilRice 108 4.9 7.6

NSIC Rc132H Hybrid 2004 SL AgriTech 113 5.9 8.7

NSIC Rc134 Irrigated lowland 2005 PhilRice 107 5.4 9.8

NSIC Rc136H Hybrid 2006 IRRI 107 6.7 10.7

NSIC Rc138 Irrigated lowland 2006 PhilRice 111 5.4 8.0

NSIC Rc140 Irrigated lowland 2006 IRRI 110 5.7 8.7

NSIC Rc142 Irrigated lowland 2006 PhilRice 112 5.6 7.8

NSIC Rc144 Irrigated lowland 2006 UPLB 107 5.3 7.9

NSIC Rc146 Irrigated lowland 2006 PhilRice 110 4.6 6.9

NSIC Rc148 Irrigated lowland 2007 IRRI 111 4.6 6.0

NSIC Rc150 Irrigated lowland 2007 PhilRice 109 5.9 8.5

NSIC Rc152 Irrigated lowland 2007 PhilRice 109 6.0 8.7
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc154 Irrigated lowland 2007 PhilRice 110 5.9 8.1

NSIC Rc156 Irrigated lowland 2007 UPLB 111 5.7 8.5

NSIC Rc158 Irrigated lowland 2007 IRRI 113 6.0 8.1

NSIC Rc160 Irrigated lowland 2007 PhilRice 107 5.6 8.2

NSIC Rc162H Hybrid 2007 Bioseed 111 5.8 7.7

NSIC Rc164H Hybrid 2007 HyRice 106 6.4 8.5

NSIC Rc166H Hybrid 2007 Syngenta 110 6.5 10.6

NSIC Rc168H Hybrid 2007 Bayer 113 6.5 10.5

NSIC Rc170SR Irrigated lowland 
(japonica) 2008 IRRI 112 4.5 6.7

NSIC Rc172 Irrigated lowland 2008 IRRI 112 4.6 5.9

NSIC Rc166H Hybrid 2007 Syngenta 110 6.5 10.6

NSIC Rc168H Hybrid 2007 Bayer 113 6.5 10.5

NSIC Rc170SR Irrigated lowland 
(japonica) 2008 IRRI 112 4.5 6.7

NSIC Rc172 Irrigated lowland 2008 IRRI 112 4.6 5.9

NSIC Rc174H Hybrid 2008 PhilSCAT 112 7.1 8.9

NSIC Rc176H Hybrid 2008 PhilSCAT 113 6.5 8.3

NSIC Rc178H Hybrid 2008 PhilSCAT 104 6.3 8.8

NSIC Rc180H Hybrid 2008 Bioseed 110 6.4 9.9

NSIC Rc182 Saline prone 2009 IRRI 113 2.8 5.7

NSIC Rc184 Saline prone 2009 PhilRice 120 3.1 6.3

NSIC Rc186 Saline prone 2009 PhilRice 115 3.1 4.2

NSIC Rc188 Saline prone 2009 PhilRice 114 3.2 3.8

NSIC Rc190 Saline prone 2009 PhilRice 120 2.9 5.1

NSIC Rc192 Rainfed lowland 
(drought prone) 2009 IRRI 106 3.7 5.7

NSIC Rc194 Rainfedlowland
(flood prone) 2009 IRRI and PhilRice 112 3.5 -

NSIC Rc196H Hybrid 2009 PhilRice 103 6.2 10.4

NSIC Rc198H Hybrid 2009 PhilRice 105 6.6 9.7

NSIC Rc200H Hybrid 2009 Bayer 111 6.5 10.6

NSIC Rc202H Hybrid 2009 PhilRice/ UPLB 110 6.7 10.7

NSIC Rc204H Hybrid 2009 PhilRice/ UPLB 111 6.4 11.7

NSIC Rc206H Hybrid 2009 IRRI 107 6.4 11.3

NSIC Rc208H Hybrid 2009 Syngenta 115 5.9 10.3

NSIC Rc210H Hybrid 2009 Pioneer 113 6.4 10.8
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NSIC Rc212 Irrigated lowland 2009 IRRI 115 6.0 10.0

NSIC Rc214 Irrigated lowland 2009 IRRI 116 6.0 10.2

NSIC Rc216 Irrigated lowland 2009 PhilRice 112 6.0 9.7

NSIC Rc218 Irrigated lowland 2009 PhilRice 120 3.8 8.0

NSIC Rc220SR Irrigated lowland 
(japonica) 2009 IRRI 109 2.8 5.8

NSIC Rc222 Irrigated lowland 2009 IRRI 114 6.0 10.0

NSIC Rc224 Irrigated lowland 2010 PhilRice 111 5.8 9.1

NSIC Rc226 Irrigated lowland 2010 PhilRice 112 6.2 9.8

NSIC Rc228H Hybrid 2010 HyRice 108 7.3 10.3

NSIC Rc230H Hybrid 2010 IRRI 108 6.7 10.6

NSIC Rc232H Hybrid 2010 IRRI 110 7.0 10.7

NSIC Rc234H Hybrid 2010 Syngenta 115 6.5 9.8

NSIC Rc236H Hybrid 2010 Seedworks 114 6.2 10.9

NSIC Rc238 Irrigated lowland 2011 IRRI 110 6.4 10.6

NSIC Rc240 Irrigated lowland 2011 PhilRice 115 6.4 10.6

NSIC Rc242SR Irrigated lowland 
(japonica) 2011 IRRI 109 3.7 6.0

NSIC Rc244H Hybrid 2011 PhilRice 110 7.0 11.2

NSIC Rc246H Hybrid 2011 IRRI 106 7.2 11.4

NSIC Rc248H Hybrid 2011 IRRI 108 7.1 10.3

NSIC Rc250H Hybrid 2011 IRRI 109 6.5 8.9

NSIC Rc252H Hybrid 2011 Advanta 108 6.8 9.8

NSIC Rc254H Hybrid 2011 Advanta 117 6.1 10.2

NSIC Rc256H Hybrid 2011 Beidhuang 109 6.3 9.9

NSIC Rc258H Hybrid 2011 Methahelix 106 6.7 9.8

NSIC Rc260H Hybrid 2011 Seedworks 109 6.5 10.0

NSIC Rc262H Hybrid 2011 PhilRice 114 6.4 10.4

NSIC Rc264H Hybrid 2011 Methahelix 118 6.3 10.9

NSIC Rc266H Hybrid 2011 DevGen 110 6.3 10.2

NSIC Rc268H Hybrid 2011 DevGen 115 6.5 12.7

NSIC Rc270H Hybrid 2011 DevGen 109 6.5 9.8

NSIC Rc272 Rainfed lowland 2011 PhilRice 110 3.0 6.4

NSIC Rc274 Rainfed lowland 2011 IRRI 116 3.0 6.7

NSIC Rc276 Rainfed lowland 2011 UPLB 119 2.6 5.5
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc278 Rainfed lowland 2011 IRRI 110 2.4 5.3

NSIC Rc280 Rainfed lowland 2011 IRRI 123 2.5 5.6

NSIC Rc282 Rainfed lowland 2011 UPLB 120 2.9 6.4

NSIC Rc284 Rainfed lowland 2011 IRRI 114 3.7 5.7

NSIC Rc286 Rainfed lowland 2011 UPLB 115 3.5 5.0

NSIC Rc288 Rainfed lowland 2011 PhilRice 118 3.0 6.6

NSIC Rc290 Saline prone 2011 PhilRice 113 3.6 5.7

NSIC Rc292 Saline prone 2011 PhilRice 111 3.0 4.8

NSIC Rc294 Saline prone 2011 PhilRice 117 2.9 3.5

NSIC Rc296 Saline prone 2011 IRRI 117 3.2 4.6

NSIC Rc298
Irrigated lowland 
Direct Wet Seeded 
(DWSR)

2012 PhilRice DWSR 104 5.3 8.2

NSIC Rc300 Irrigated lowland 2012 PhilRice 115 5.7 10.4

NSIC Rc302 Irrigated lowland 2012 IRRI 115 5.7 10.4

NSIC Rc304SR Irrigated lowland 
(special rice) 2012 PhilRice 113 3.2 7.2

NSIC Rc306H Hybrid 2012 Methahelix 111 5.9 11.5

NSIC Rc308 Irrigated lowland 2013 PhilRice 111 5.8 10.9

NSIC Rc310H Hybrid 2013 Bayer 112 5.7 11.5

NSIC Rc312H Hybrid 2013 Bayer 115 5.7 9.8

NSIC Rc314H Hybrid 2013 Bayer 118 5.9 11.3

NSIC Rc316H Hybrid 2013 PhilRice 110 6.0 11.2

NSIC Rc318H Hybrid 2013 PhilRice 110 6.2 12.3

NSIC Rc320H Hybrid 2013 PhilRice 108 5.8 10.7

NSIC Rc322H Hybrid 2013 Pioneer 115 5.8 10.2

NSIC Rc324 Saline prone 2013 PhilRice 113 2.4 6.0

NSIC Rc326 Saline prone 2013 IRRI 115 2.4 4.9

NSIC Rc328 Saline prone 2013 IRRI 113 2.4 5.7

NSIC Rc330 Saline prone 2013 PhilRice 114 2.7 5.6

NSIC Rc332 Saline prone 2013 PhilRice 113 2.3 5.2

NSIC Rc334 Saline prone 2013 IRRI 115 2.5 4.7

NSIC Rc336 Saline prone 2013 IRRI 115 3.0 5.9

NSIC Rc338 Saline prone 2013 PhilRice 114 2.5 5.1

NSIC Rc340 Saline prone 2013 IRRI 113 2.5 4.8
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc342 Irrigated lowland 
(special rice) 2013 IRRI 114 4.3 7.3

NSIC Rc344 Irrigated lowland 
(special rice) 2013 IRRI 118 5.3 8.2

NSIC Rc346 Rainfed lowland 2013 PhilRice 105 3.3 6.2

NSIC Rc348 Rainfed lowland 2013 IRRI 103 3.0 5.0

NSIC Rc350H Hybrid 2013 Seedworks 116 6.2 10.4

NSIC Rc352 Irrigated lowland 2014 IRRI 111 5.0 10.7

NSIC Rc354 Irrigated lowland 2014 PhilRice 112 5.6 9.0

NSIC Rc356 Irrigated lowland 2014 IRRI 116 5.0 8.9

NSIC Rc358 Irrigated lowland 2014 PhilRice 114 5.3 9.1

NSIC Rc360 Irrigated lowland 2014 IRRI 118 5.1 8.2

NSIC Rc362H Hybrid 2014 Syngenta 115 6.1 9.9

NSIC Rc364H Hybrid 2014 Syngenta 106 5.9 9.4

NSIC Rc366H Hybrid 2014 Syngenta 107 6.0 9.2

NSIC Rc368H Hybrid 2014 PhilRice 109 5.9 10.0

NSIC Rc370H Hybrid 2014 IRRI 109 6.1 10.7

NSIC Rc372H Hybrid 2014 BioSeed 108 5.3 9.8

NSIC Rc374H Hybrid 2014 Syngenta 109 6.0 10.1

NSIC Rc376H Hybrid 2014 Syngenta 111 6.3 10.4

NSIC Rc378H Hybrid 2014 Advanta 110 5.7 11.2

NSIC Rc378H Hybrid 2014 Advanta 110 5.7 11.2

NSIC Rc380H Hybrid 2014 IRRI 109 6.1 9.7

NSIC Rc382H Hybrid 2014 DevGen 108 6.2 10.9

NSIC Rc384H Hybrid 2014 Longping 111 6.0 10.2

NSIC Rc386H Hybrid 2014 Syngenta 108 6.4 10.2

NSIC Rc388H Hybrid 2014 Syngenta 106 5.9 9.3

NSIC Rc390 Saline prone 2014 IRRI 112 4.0 5.5

NSIC Rc392 Saline prone 2014 IRRI 113 3.2 5.0

NSIC Rc394 Irrigated lowland 2015 PhilRiceDWSR 106 5.2 10.0

NSIC Rc396 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 106 5.1 10.3

NSIC Rc398 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 106 5.3 11.3

NSIC Rc400 Irrigated lowland 2015 IRRI 120 5.8 9.5

NSIC Rc402 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 107 5.5 14.0

NSIC Rc404H Hybrid 2015 Longping 112 5.9 10.4

NSIC Rc406H Hybrid 2015 Bayer 112 5.9 10.9
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc278 Rainfed lowland 2011 IRRI 110 2.4 5.3

NSIC Rc280 Rainfed lowland 2011 IRRI 123 2.5 5.6

NSIC Rc282 Rainfed lowland 2011 UPLB 120 2.9 6.4

NSIC Rc284 Rainfed lowland 2011 IRRI 114 3.7 5.7

NSIC Rc286 Rainfed lowland 2011 UPLB 115 3.5 5.0

NSIC Rc288 Rainfed lowland 2011 PhilRice 118 3.0 6.6

NSIC Rc290 Saline prone 2011 PhilRice 113 3.6 5.7

NSIC Rc292 Saline prone 2011 PhilRice 111 3.0 4.8

NSIC Rc294 Saline prone 2011 PhilRice 117 2.9 3.5

NSIC Rc296 Saline prone 2011 IRRI 117 3.2 4.6

NSIC Rc298
Irrigated lowland 
Direct Wet Seeded 
(DWSR)

2012 PhilRice DWSR 104 5.3 8.2

NSIC Rc300 Irrigated lowland 2012 PhilRice 115 5.7 10.4

NSIC Rc302 Irrigated lowland 2012 IRRI 115 5.7 10.4

NSIC Rc304SR Irrigated lowland 
(special rice) 2012 PhilRice 113 3.2 7.2

NSIC Rc306H Hybrid 2012 Methahelix 111 5.9 11.5

NSIC Rc308 Irrigated lowland 2013 PhilRice 111 5.8 10.9

NSIC Rc310H Hybrid 2013 Bayer 112 5.7 11.5

NSIC Rc312H Hybrid 2013 Bayer 115 5.7 9.8

NSIC Rc314H Hybrid 2013 Bayer 118 5.9 11.3

NSIC Rc316H Hybrid 2013 PhilRice 110 6.0 11.2

NSIC Rc318H Hybrid 2013 PhilRice 110 6.2 12.3

NSIC Rc320H Hybrid 2013 PhilRice 108 5.8 10.7

NSIC Rc322H Hybrid 2013 Pioneer 115 5.8 10.2

NSIC Rc324 Saline prone 2013 PhilRice 113 2.4 6.0

NSIC Rc326 Saline prone 2013 IRRI 115 2.4 4.9

NSIC Rc328 Saline prone 2013 IRRI 113 2.4 5.7

NSIC Rc330 Saline prone 2013 PhilRice 114 2.7 5.6

NSIC Rc332 Saline prone 2013 PhilRice 113 2.3 5.2

NSIC Rc334 Saline prone 2013 IRRI 115 2.5 4.7

NSIC Rc336 Saline prone 2013 IRRI 115 3.0 5.9

NSIC Rc338 Saline prone 2013 PhilRice 114 2.5 5.1

NSIC Rc340 Saline prone 2013 IRRI 113 2.5 4.8

NSIC Rc342 Irrigated lowland 
(special rice) 2013 IRRI 114 4.3 7.3

NSIC Rc344 Irrigated lowland 
(special rice) 2013 IRRI 118 5.3 8.2
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NSIC Rc212 Irrigated lowland 2009 IRRI 115 6.0 10.0

NSIC Rc214 Irrigated lowland 2009 IRRI 116 6.0 10.2

NSIC Rc216 Irrigated lowland 2009 PhilRice 112 6.0 9.7

NSIC Rc218 Irrigated lowland 2009 PhilRice 120 3.8 8.0

NSIC Rc220SR Irrigated lowland 
(japonica) 2009 IRRI 109 2.8 5.8

NSIC Rc222 Irrigated lowland 2009 IRRI 114 6.0 10.0

NSIC Rc224 Irrigated lowland 2010 PhilRice 111 5.8 9.1

NSIC Rc226 Irrigated lowland 2010 PhilRice 112 6.2 9.8

NSIC Rc228H Hybrid 2010 HyRice 108 7.3 10.3

NSIC Rc230H Hybrid 2010 IRRI 108 6.7 10.6

NSIC Rc232H Hybrid 2010 IRRI 110 7.0 10.7

NSIC Rc234H Hybrid 2010 Syngenta 115 6.5 9.8

NSIC Rc236H Hybrid 2010 Seedworks 114 6.2 10.9

NSIC Rc238 Irrigated lowland 2011 IRRI 110 6.4 10.6

NSIC Rc240 Irrigated lowland 2011 PhilRice 115 6.4 10.6

NSIC Rc242SR Irrigated lowland 
(japonica) 2011 IRRI 109 3.7 6.0

NSIC Rc244H Hybrid 2011 PhilRice 110 7.0 11.2

NSIC Rc246H Hybrid 2011 IRRI 106 7.2 11.4

NSIC Rc248H Hybrid 2011 IRRI 108 7.1 10.3

NSIC Rc250H Hybrid 2011 IRRI 109 6.5 8.9

NSIC Rc252H Hybrid 2011 Advanta 108 6.8 9.8

NSIC Rc254H Hybrid 2011 Advanta 117 6.1 10.2

NSIC Rc256H Hybrid 2011 Beidhuang 109 6.3 9.9

NSIC Rc258H Hybrid 2011 Methahelix 106 6.7 9.8

NSIC Rc260H Hybrid 2011 Seedworks 109 6.5 10.0

NSIC Rc262H Hybrid 2011 PhilRice 114 6.4 10.4

NSIC Rc264H Hybrid 2011 Methahelix 118 6.3 10.9

NSIC Rc266H Hybrid 2011 DevGen 110 6.3 10.2

NSIC Rc268H Hybrid 2011 DevGen 115 6.5 12.7

NSIC Rc270H Hybrid 2011 DevGen 109 6.5 9.8

NSIC Rc272 Rainfed lowland 2011 PhilRice 110 3.0 6.4

NSIC Rc274 Rainfed lowland 2011 IRRI 116 3.0 6.7

NSIC Rc276 Rainfed lowland 2011 UPLB 119 2.6 5.5
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc346 Rainfed lowland 2013 PhilRice 105 3.3 6.2

NSIC Rc348 Rainfed lowland 2013 IRRI 103 3.0 5.0

NSIC Rc350H Hybrid 2013 Seedworks 116 6.2 10.4

NSIC Rc352 Irrigated lowland 2014 IRRI 111 5.0 10.7

NSIC Rc354 Irrigated lowland 2014 PhilRice 112 5.6 9.0

NSIC Rc356 Irrigated lowland 2014 IRRI 116 5.0 8.9

NSIC Rc358 Irrigated lowland 2014 PhilRice 114 5.3 9.1

NSIC Rc360 Irrigated lowland 2014 IRRI 118 5.1 8.2

NSIC Rc362H Hybrid 2014 Syngenta 115 6.1 9.9

NSIC Rc364H Hybrid 2014 Syngenta 106 5.9 9.4

NSIC Rc366H Hybrid 2014 Syngenta 107 6.0 9.2

NSIC Rc368H Hybrid 2014 PhilRice 109 5.9 10.0

NSIC Rc370H Hybrid 2014 IRRI 109 6.1 10.7

NSIC Rc372H Hybrid 2014 BioSeed 108 5.3 9.8

NSIC Rc374H Hybrid 2014 Syngenta 109 6.0 10.1

NSIC Rc376H Hybrid 2014 Syngenta 111 6.3 10.4

NSIC Rc378H Hybrid 2014 Advanta 110 5.7 11.2

NSIC Rc378H Hybrid 2014 Advanta 110 5.7 11.2

NSIC Rc380H Hybrid 2014 IRRI 109 6.1 9.7

NSIC Rc382H Hybrid 2014 DevGen 108 6.2 10.9

NSIC Rc384H Hybrid 2014 Longping 111 6.0 10.2

NSIC Rc386H Hybrid 2014 Syngenta 108 6.4 10.2

NSIC Rc388H Hybrid 2014 Syngenta 106 5.9 9.3

NSIC Rc390 Saline prone 2014 IRRI 112 4.0 5.5

NSIC Rc392 Saline prone 2014 IRRI 113 3.2 5.0

NSIC Rc394 Irrigated lowland 2015 PhilRiceDWSR 106 5.2 10.0

NSIC Rc396 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 106 5.1 10.3

NSIC Rc398 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 106 5.3 11.3

NSIC Rc400 Irrigated lowland 2015 IRRI 120 5.8 9.5

NSIC Rc402 Irrigated lowland 2015 PhilRice DWSR 107 5.5 14.0

NSIC Rc404H Hybrid 2015 Longping 112 5.9 10.4

NSIC Rc406H Hybrid 2015 Bayer 112 5.9 10.9

Talahanayan 2. Talaan ng mga barayti ng palay (1997-2017) na inaprubahan ng Philippine Seed Board (PSB) na ngayon ay National 
Seed Industry Council (NSIC) ng Pilipinas (cont.).
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Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc408H Hybrid 2015 IRRI 108 6.0 10.6

NSIC Rc410H Hybrid 2015 Bayer 112 5.8 10.1

NSIC Rc414SR Irrigated lowland 
(special rice) 2015 PhilRice 119 3.7 5.3

NSIC Rc416 Rainfed lowland 2015 PhilRice 116 3.4 5.0

NSIC Rc418 Rainfed lowland 2015 UPLB 113 3.8 5.7

NSIC Rc420 Rainfed lowland 2015 IRRI 108 3.7 6.0

NSIC Rc422 Rainfed lowland 2015 PhilRice 112 3.4 5.3

NSIC Rc424 Rainfed lowland 2015 PhilRice 110 3.6 5.4

NSIC Rc426 Rainfed lowland 2015 PhilRice 110 3.7 5.8

NSIC Rc428 Rainfed lowland 2015 IRRI 107 3.5 4.9

NSIC Rc430 Rainfed lowland 2015 PhilRice 111 3.5 5.4

NSIC Rc432H Hybrid 2016 IRRI 110 6.4 10.7

NSIC Rc434 Rainfed lowland 2016 IRRI 105 3.4 4.6

NSIC Rc436 Irrigated lowland 2016 IRRI 107 5.7 10.0

NSIC Rc438 Irrigated lowland 2016 PhilRice 106 5.4 10.3

NSIC Rc440 Irrigated lowland 2016 PhilRice 10.9 5.5 10.8

NSIC Rc442 Irrigated lowland 2016 IRRI 113 6.1 10.8

NSIC Rc444H Hybrid 2016 Syngenta 110 6.7 12.6

NSIC Rc448H Hybrid 2016 Syngenta 113 6.5 14.0

NSIC Rc450H Hybrid 2016 Syngenta 110 6.4 13.0

NSIC Rc452H Hybrid 2016 Syngenta 113 6.3 10.7

NSIC Rc454H Hybrid 2016 IRRI 111 6.3 12.3

NSIC Rc456H Hybrid 2016 PhilSCAT 112 6.7 11.7

NSIC Rc458H Hybrid 2016 Longping 112 6.6 13.1

NSIC Rc460 Zinc Rice 2016 IRRI 115 4.7 8.7

NSIC Rc462 Saline Prone 2016 PhilRice 111 3.0 4.3

NSIC Rc464 Saline Prone 2016 IRRI 111 3.0 4.1

NSIC Rc466 Saline Prone 2016 IRRI 115 3.2 3.8

NSIC Rc468 Saline Prone 2016 IRRI 121 3.6 6.1

NSIC Rc470 Saline Prone 2016 PhilRice 120 3.4 6.0

NSIC Rc472 Irrigated lowland 2016 PhilRice 117 3.3 4.3

NSIC Rc474 Irrigated lowland 2016 IRRI 116 3.2 4.5

NSIC Rc476 Irrigated lowland 2016 UPLB 113 3.6 4.7

Talahanayan 2. Talaan ng mga barayti ng palay (1997-2017) na inaprubahan ng Philippine Seed Board (PSB) na ngayon ay National 
Seed Industry Council (NSIC) ng Pilipinas (cont.).

(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)

(Irrigated 
Lowland)

(Irrigated 
Lowland)
(Irrigated 
Lowland)

(Irrigated 
Lowland)



CHAPTER 2

32

Variety Ekolohiya Taong Ipinanukala Breeding Institute Mat. (days) Ave. Yield (tha-1) Max. Yield (tha-1)

NSIC Rc478 Irrigated lowland 2016 IRRI 113 3.8 5.8

NSIC Rc480 GSR 8 2016 IRRI 107 3.2 4.4

NSIC Rc482SR Irrigated lowland 
(japonica) 2017 PhilRice 117 3.5 6.8

NSIC Rc484SR Irrigated lowland 
(japonica) 2017 IRRI 121 4.0 6.7

NSIC Rc492H Hybrid 2017 Pioneer 114 6.2 12.5

NSIC Rc494H Hybrid 2017 Bayer 113 6.0 12.6

NSIC Rc496H Hybrid 2017 Syngenta 108 6.5 10.0

NSIC Rc498H Hybrid 2017 Syngenta 108 6.9 10.9

NSIC Rc500H Hybrid 2017 Syngenta 108 6.7 10.5

NSIC Rc502H Hybrid 2017 Bayer 114 6.2 12.5

NSIC Rc504H Hybrid 2017 IRRI 110 6.4 10.1

Variety Ave. yield (t/ha) Max. yield (t/ha) Matu-rity
(days) Height (cm) Dami ng suwi Reaction to BLB

PSB Rc82 5.4 12.0 110 100 15 Intermediate

PSB Rc18 5.1 8.1 123 102 15 Intermediate

NSIC Rc160 5.6 8.2 107 96 14 Intermediate

NSIC Rc218 3.8 8.0 120 106 14 Intermediate

NSIC Rc222 6.1 10.0 114 101 14 Intermediate

NSIC Rc300 5.7 10.4 115 98 15 Intermediate

Variety Ave. yield (t/ha) Max. yield (t/ha) Matu-rity
(days) Height (cm) Dami ng suwi Reaction to BLB

NSIC Rc192 3.7 5.5 106 109 91 m-2 Susceptible

NSIC Rc298 5.3 8.2 104 93 273 m-2 Intermediate

NSIC Rc302 5.1 9.5 106 96 266 m-2 Intermediate

NSIC Rc400 5.4 12.6 113 100 387 m-2 Intermediate

NSIC Rc402 5.5 14.0 107 95 395 m-2 Intermediate

NSIC Rc442 5.5 10.7 105 99 320 m-2 Intermediate

Mga mahahalagang katangian ng mga kilalang binhi ng palay

Lipat-tanim

Sabog-tanim
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Mga ilang barayti ng palay at mga impormasyon

Sistema ng Pagtatanim
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 Ang Double-Mulching Technique 
(DMT) ay isang alternatibong paraan ng 
produksyon ng mga punla para sa 
pagtatanim na gamit ay makina. Ito ay 
kahalintulad ng nakagisnan na sistemang 
dapog.
 Ang DMT ay ipinanunukalang gamitin 
dahil sa mga sumusunod na kadahilanan:
 1. Isang alternatibong teknikal na 
maaaring gamitin sa halip na paggamit ng 
de-makinang pagpupunla.
 2. Hindi magastos.
 3. Higit na nagiging mabilis at 
mabisa ang paglilipat-tanim sa 
pamamagitan ng makinang panlipat-tanim 
sa mga pinitak na tatamnan na doble ang 
lawak o haba.
 4. Hindi masyadong malawig ang 
mga paggalaw o paghahakot ng mga punla 
sa bukid na pagtatamnan.
 5. Gumagamit ng mga madaling 
makuha at pamuling naggagamit na mga 
materyales. 
 Ang limitasyon lamang ng DMT ay 
higit na nagiging matagal (dami ng araw na 
nagagamit) sa paghahanda ng pamunlaan 
at paghahasik ng mga buto na tumatagal ng 
2 hanggang 3 araw.

Paghahanda ng plastic film   
 Putulin ang plastic film na may sukat 
na 1.5 metro ang lapad sa habang 
kinakailangan na depende sa dami ng mga 
butong kinakailangan sa pamumunla. Dapat 

nababanat ang plastic sheet para kayanin 
ang may 3 sentimetrong kapal ng lupang 
ilalagay. Itupi ang plastic film at lagyan ng 
butas sa pamamagitan ng paggamit ng 
matutulis na bagay tulad ng pako na may 
hawakan (Larawan 14).

Ang distansya kada butas ay 2 sentimetro. 
Sa isang ektarya, ang kailangang haba ng 
plastic sheet na may lapad na 1.5 metro ay 
56 na metro.   

Larawan 14. Pambutas na tinulisang kawayan na gamit sa 
paglalagay ng butas sa “plastic film”.

Sistema ng Pagtatanim

Produksyon ng Punla para sa Pantanim na De-Makina
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Paghahanda ng punlaan  
1. Piliin ang isang lugar na may madaling 
mapagkukunan ng irigasyon at madaling 
mapatuyuan.
2. Ihanda ang punlaan 2-3 araw bago ang 
itinakdang araw ng pamumunla.
3. Isagawa ang minsang pag-aararo at 
kaukulang pagsusuyod at pagpatag sa 
lupang pagpupunlaan.
4. Gawin ang mga kama ng 
punlaan ay  may lapad na 1.5 metro, taas na 
3-5 sentimetro at sa kaukulang ninanais na 
haba. Maglagay ng 30 sentimetro sa 
pagitan ng bawat kama ng punlaan.
5. Patagin ang mga kama ng 
punlaan sa pamamagitan ng paletang 
kahoy (Larawan 15).

Paghahanda ng Kuwadro para sa mga 
Kamang Punlaan   
   Gumamit ng tablang kahoy o iba pang 
materyales para sa pagkukuwadro ng 
punlaan. Gawin ang pagkukudrado sa kama 
matapos na mailagay ang plastic sheet. 

Paghahanda ng lupa 
 Maghanda ng 1,500 kilogramong 
garden soil bago isagawa ang pagpupunla. 
Patuyuan at hayaang tuyo ang lupa ng 4-6 
na oras upang bumababa ang taglay na 
halumigmig sa 20-30% para ito ay madaling 
durugin at pinuhin. Salain ang dinurog na 
lupa (Larawan 16).

Pagbababad ng mga buto at pagpapangiti  
1. Ibabad ang buto (40 kilogramo sa bawat 

Larawan 15. Paletang kahoy na ginagamit pampatag ng 
kama ng punlaan.

Larawan 16. Pagsasala ng dinurog na lupa.
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ektarya) sa malinis na tubig sa loob ng 6 na 
oras. Panatilihin ang temperatura ng tubig 
at ng mga buto sa pang-kuwartong tem-
peratura (Larawan 17). 
2. Talian ang nakabukang sako nang hindi 
masyadong mahigpit upang makapasok ang 
hangin.
3.Alisin ang ibinabad na mga buto sa 
pinagsidlan. Patuyuan ang tubig at 
ilagay ang mga buto sa malinis na sako 
(Larawan 18).
4. Haluin o bilingin tuwing ika-2 oras 
ang mga buto upang mapagbuti ang 
pagpasok ng hangin. Panatilihing 
mamasa-masa ang mga buto sa pamama-
gitan ng pagdidilig matapos na maisagawa 
ang paghahalo o pagbibiling.
5. Ang mga buto ay maaari nang ihasik ka-
pag nagsimula nang magbitak at ang mga 

ugat ay humaba na nang 1 milimetro.

Paghahasik 
1. Ilagay ang plastic film sa 
ibabaw ng kamang punlaan. Binatin ito nang 
mabuti para matakpan ang pang-ibabaw na 
bahagi ng kama.
2. Ilagay ang ginawang kuwadro sa ib-
abaw ng plastic film. Maaari itong 
tulusan upang huwag gumalaw sa lugar na 
kinalalagyan. 
3. Ilagay ang dinurog na lupa sa loob ng ku-
wadro (Larawan 19). Ang lalim o kapal ng 
kama sa loob ng kuwadro ay hindi dapat na 
lumampas sa 2 sentimetro, parehas ito, at 
patag. Basain ang dinurog na lupa sa pama-
magitan ng regadera o sprayer.   
4. Ikalat nang pantay-pantay ang pina-
tubong buto sa dami ng timbang na 

Larawan 18. Mga sibol na buto sa panibagong malinis na 
sako.

Larawan 17. Pagbababad ng buto sa malinis na tubig.

Sistema ng Pagtatanim
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itinakda para sa isang tiyak na luwang at 
lapad na inilagay na kuwadro para sa mga 
punla (Larawan 20). 
5. Takpan ng lupa ang isinabog na mga buto 
sa kapal lamang na 0.3-0.5 sentimetro. Pag-
katapos nito ay takpan ang mga kama ng isa 
pang plastic film na walang 
butas sa loob nang 1-2 araw depende sa 
kalagayan ng panahon. Ang takip na ito ay 
siyang magsisilbing proteksyon ng mga buto 
laban sa ulan o paninira ng mga ibon.
6. Alisin ang itinakip na plastic film kapag 
ang taas ng punla ay 1 sentimetro na.

Pangangasiwa ng tubig  
1. Panatilihing may kaukulang leb-
el ng tubig sa ibabaw ng kamang 
punlaan. Ang lalim nito ay dapat na
nakapanatili habang sa yugtong 
iisa ang dahon ng halamang palay.
2. Kapag nasa yugtong 2-3 na ang mga 
dahon, ang lalim ng tubig ay dapat na 

sinisiyasat. Ang patubig ay nararapat na 
kasing lebel ng itaas na bahagi ng kuwadro 
at nararapat na patuyan pagkaraan ng 10 
minuto.
3. Apat hanggang 5 araw bago 
ilipat-tanim, ang lebel ng tubig ay kalahati 
lamang ng lalim ng kama upang lalong 
bumuti ang pag-uugat ng mga punla.
4. Ang mga punla ay nararapat nang ili-
pat-tanim kapag 16-18 araw na ang edad 
ng mga ito.

Paghahanda ng mga punla bago 
ilipat-tanim 
1. Patuyuan ang mga punlaan 
isang araw bago ang paglilipat-tanim 
(Larawan 21).
2. Ataduhin ang salalayan ng 
punlaan na may punla na gamit ang 
matalim na kutsilyo o lanseta sa sukat na 
kasing laki ng seedling tray (Larawan 23). 
Mga punla na gagamitin sa pagtatanim na 

Larawan 19. Dinurog na lupa sa loob ng kuwadro ng punlaan. Larawan 20. Pagsasabog na pantay pantay ng buto sa 
punlaan.
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may sukat alinman sa tray na 28 sm x 116 
sm o 28 sm x 58 sm.
3. Ibilot ang seedling mat at 
ihalayhay sa may pilapil ng mga pinitak na 
pagtatamnan.
4. Ilagay ang mga seedling mat sa 
salalayan ng mga punla sa makinang 
pantanim (Larawan 22). 

Larawan 21. Patuyuan ang punlaan isang araw bago 
ang paglilipat-tanim.

Larawan 22. Mga seedling mat sa lalagyan ng de-makinang 
pantanim.

Lawarawan 23. Mga punlang binilot na gagamitin  sa de-
makinang pantanim.

Sistema ng Pagtatanim
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Mga Pamantayan Php
Halaga ng puhunan sa plastic canvass

Plastik na kinakailangan bawat ektarya, m2

Halaga ng plastic canvass bawat m2

Halaga ng plastic canvass bawat ektarya

84
2.67
224

Halaga ng puhunan para sa kwadro ng punla (ang kahoy na kwadro ay 
magagamit sa loob ng apat na panahon)

Halaga ng kahoy (bawat ektarya bawat panahon) 382.67*

Halaga ng Lupa ang paghahanda ng kamang punlaan
Kinakailangang lupa bawat ektarya, kg
Halaga ng lupa bawat ektarya
Sahod para sa paghahanda ng kamang punlaan at pamunla, 2 MD

1200
180
240

Kabuuang Halaga 1,026.67
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Mga Pamantayan DMT
Paggawa sa bukid
1. Aktwal na kakayahan sa bukid, ha/oras
2. Kasanayan sa bukid, %
3. Epektibong lapad sa paggawa, m

(4 na hanay na may 30 sentimetrong pagitan sa bawat hanay)
4. Kabilisan sa paggawa, m/s
5. Kasanayan sa pagtatanim, %
6. Depekto sa paglilipat-tanim

6. 1. Hindi natamnang tumpok (hills)%
6. 2. Umutang/ lumubog na tumpok (hills) %
6. 3. Kabuuang depekto sa paglilipat-tanim

7. Lalim ng pagtatanim, cm
8. Oryentasyon sa pagtatanim, anggulo ng pagtatanim mula sa aksis na pahalang
9. Bilang ng nakatanim na punla kada tumpok (hills)
10. Layo ng pagitan ng mga tumpok

( 80 punla kada tumpok)
11. Gastos sa krudo, L/h

0.21
79.40

1.20

1.81
96.51

2.04
1.44
3.49
3.47

84.61
4.61

13.56

1
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3Pamamahala ng Tubig para sa may
Patubig na Lupang Kababaan

Pamamahala ng tubig para sa lipat-tanim 
at sabog-tanim na halamang palay 
 Ang pamamahala sa tubig ay isang 
siyensiya at kaukulang gawain sa 
matalinong pagpapatubig sa lupa para 
mapakinabangan sa produksyon ng 
mga pananim katulad ng palay. Ito’y 
kinabibilangan ng magkakaugnay na 
proseso ng pagpapadaloy, pagpapalaganap 
at pagreregula, pagsusukat at distribusyon 
ng tamang dami ng tubig na kailangan ng 
halamang palay at ang pagpapawala ng 
sobrang tubig sa bukid. Ang layunin nito ay 
para maragdagan ang pagiging produktibo 
at mabisang paggamit ng tubig na 
nakaugnay sa iba pang gawain sa pamama-
hala ng pananim (PhilRice, 2007). 
 Kinabibilangan din ito ng tamang 
pagkakasunud-sunod ng mga gawain sa 
pagpapatubig na tulad ng paraang salit-
salitan, pagpapanatili ng halumigmig at 
pagtitinggal ng tubig mula sa panahong 
ito’y sagana o nagdarahop, pagkontrol sa 
pagtagas, at pagpapatuyo ng bukid. Ang 
pamamahala sa tubig ay isang sistema ng 
pagreregula o pagkontrol na ginagamit sa 
bukid upang ito’y maging laan sa panahong 
kailangan ng mga halamang palay na 
inilipat-tanim o isinabog-tanim (Mamaril at 
Cruz, 2004). 
 Sa Pilipinas, ang pag-aalaga ng mga 
halamang palay sa lupang kababaan ay 
batay sa pinanggagalingan ng tubig, na gaya 
ng sahod-ulan, sahod-ulan na may 

pantulong na patubig, at mayroong ganap 
na patubigan. Sa isang sistemang ganap na 
sahod-ulan, ang tanging pinagmumulan 
lamang ng tubig sa bukid ay ang pag-ulan. 
Sa mga rehiyon na may katangiang hayag 
na panahon ng tag-araw at tag-ulan, ang 
ilang mga bukid ay tinatamnan ng palay sa 
tag-ulan at sinusundan nang 
pang-maikliang panahon na pananim o ang 
bukid ay pinanatiling bakante pagkatapos 
ng anihan. Sa mga lupang sahod-ulan na 
may pantulong na patubig, ang karaniwang 
isa lamang na pagsasakahan ay nagiging 
dalawa. Sa mga lugar namang sagana sa 
patubig, nagiging posible ang dalawa 
hanggang tatlong beses na pagpapalayan. 

Pamamahala ng tubig sa panahong iniha-
handa ang bukid
 Ang paghahanda ng punlaan 
at ng mga pinitak sa pamamagitan ng 
pamamaraang wet bed (basang kamang 
punlaan) ay nangangailangan ng sapat na 
tubig upang mababad at mapalambot ang 
lupa sa loob ng 3 hanggang 5 araw bago 
araruhin. Ang pagbubungkal sa mga 
pinitak naman ay nangangailangan lamang 
ng mababaw na tubig, na sapat lamang na 
malaganapan ang ibabaw ng lupa. Matapos 
ang pag-aararo, ang tubig ay pinalalalim 
nang hanggang sa malubog ang mga 
tiningkal at ang mga damo sa loob ng 7 
hanggang 10 araw. Gayunman, kapag ang 
bukid ay hindi madamo, sapat na ang 5 



araw na pagkakababad ng lupa sa tubig. Ang 
isang mainam na paghahanda ng lupang 
pagtatamnan ay nangangailangan ng 
tatlong pagsusuyod. 
 Ang bawat pagsusuyod ay narara-
pat na isagawa nang mababaw lamang ang 
tubig. Pagkatapos ng bawat pagsuyod, ang 
lupa ay muling tinitigmak ng tubig sa loob 
ng 5 hanggang 7 araw. Ang pangatlo at 
huling pagsusuyod ay sinusundan ng pag-
patag ng lupa. Pagkatapos ng mga gawaing 
ito, handa na ang lupa para sa 
pagsasabog-tanim o paglilipat-tanim 
(Larawan 1).
 Ang mahusay na pagkakapatag ng 
lupang pagtatamnan ay nagbibigay-daan 
sa higit na pare-parehas na distribusyon 
ng tubig, nagpapabawas ng pagkakataon 
sa pagtubo ng damo, at higit na mabuting 
pamamahala ng kuhol o golden apple snail. 

Nakatutulong din ito sa pagtatamo ng mag-
kakasabay na paggulang ng palay.
 Natuklasan nina Valera at Wickham 
(1977) na ang pinagsama-samang pagpapa-
tubig na may kabuuang 600-700 milimetro 
ay sapat na para sa pagkompleto ng 
paghahanda ng lupang pagtatamnan. Ang 
kabuuang dami ng tubig na pinapasok 
hanggang sa ganap na mapatamnan ang 
pinitak ay 938 milimetro. Ang katagalan nito 
ay umabot sa 48 hanggang 73 araw para 
sa 50% at 100% ng lugar na tinamnan, sa 
gayong pagkasunud-sunod. Ang kinailangan 
sa pagbabad ng lupa para sa 30% ibabaw 
nito ay umabot sa 110 milimetro ng tubig.
 Sa panahong ito, ang naging 
pagtagas ng tubig ay 183 milimetro, ang 
pagsingaw ay 26 na milimetro o kabuuang 
319 na milimetro. Sa sandaling 
nakapagpapasok na ng tubig sa kanilang 
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bukid, ang mga magsasaka ay karaniwang 
nakapagbababad ng lupa sa loob ng isang 
linggo at ganap namang naihahanda ang 
lupang pagtatamnan sa loob ng isang 
buwan.
 Ang kabuuang dami ng tubig na 
ginagamit sa paghahanda ng lupa at 
pagpapatubig sa halaman ay 2,195 
milimetro sa halamang palay na 
inilipat-tanim at 1,747 milimetro naman 
sa halamang palay na isinabog-tanim 
(Guerra et al., 1998). Sa direktang 
pagsasabog-tanim ng halamang palay, ang 
mga buto ay karaniwang ibinababad ng 24 
na oras at pinatutubo ng 24 na oras bago 
ihasik sa lupa. Sa sistema namang 
lipat-tanim, ang mga buto ng palay ay 
ibinababad din at pinatutubo bago isabog 
sa punlaan. Ang mga halaman ay inaalagaan 
sa punlaan ng halos isang buwan. Sa 
panahon o yugtong ito, ang lupang 

pagtatamnan ay ibinababad sa tubig, 
inaararo, sinusuyod at pinapatag bilang 
paghahanda sa paglilipat-tanim ng punlang 
ang edad ay 20 hanggang 22 araw.

Pamamahala ng tubig habang lumalaki 
ang mga punla   
 Sa pamumunla, ang sobrang tubig ay 
binabawas at ang pang-ibabaw na putik ay 
itinatama ang kalagayan o consistency 
upang ang mga buto ay hindi lumubog 
(Larawan 2). Kaunti lamang ang nagagamit 
na tubig sa yugtong ito. Ang punlaan o ang 
bukid ay pinararaanan lamang ng 
kaunting tubig na mahinay na pinaaagos 
mga 4 na araw matapos ang pagsasabog. 
Ang paulit-ulit na mahinay na pagpapaagos 
ng pinararaang tubig ay ginagawa tuwing 
ika-2 hanggang ika-4 na araw hanggang 
sa ang mga punla ay sapat na ang laki na 
makayanan ang mababaw na pagpapatubig. 
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Ang halinhinang pagpapabaha at pagpa-
patuyo ng punlaan sa magkakaparehas na 
tagal na 3 araw ay isinasagawa hanggang 
sa ang mga punla ay handa na para sa 
paglilipat-tanim. Ang huling pagpapabaha 
ay isinasagawa sa takdang panahon ng 
pagbunot ng punla at paghuhugas ng mga 
ugat nito.   

Pamamahala ng tubig mula sa 
paglilipat-tanim hanggang sa paggulang 
ng halamang palay
 Ang ilang mga magsasaka ay 
naglilipat-tanim ng mga punla sa mga 
pinitak na may 3 hanggang 5 sentimet-
rong lalim ng tubig sa lupa. Gayunman, ang 
karamihan naman sa kanila ay minamarapat 
na patuyan muna ang pinitak. Matapos ang 
paglilipat-tanim, kinakailangan ang sapat na 
halumigmig para sa pagpapatubo ng mga 
bagong ugat. Iwasan lamang na malubog 
ang mga punla upang matamo ang 
pinakamataas na antas ng paglago ng 
halamang palay (Larawan 3). 
 Ngunit kailangan ang takdang antas 
ng pagpapatuyo ng tubig upang 
makatulong sa pagsusuwi at pagpapaigi 
sa pagsulong ng sistema ng pag-uugat ng 
halaman. Panatilihin sa 3 hanggang 5 senti-
metro ang lalim ng tubig mula sa pagsusuwi 
hanggang sa 1- 2 linggo bago ang paggulang 
ng halaman o hanggang sa huling paglala-
man ng mga butil sa uhay (Larawan 4). 
 Sa panahon ng pagbubuntis ng palay, 
maraming tubig ang kinakailangan. Kapag 
natutuyan ang bukid habang nagbubuntis 
ang palay, nangyayari ang malubhang 
problema ng di-pamumunga, kaya 

humihina ang ani. Sa pagpapahinog naman 
ng bunga ng halamang palay, kailangan 
lamang ang kaunting tubig kung kaya 
nararapat ang unti-unting pagpapatuyo 
ng bukid hanggang sa pagmamalaginto ng 
kulay ng mga butil (Larawan 5). Ang 
maagang pagpapatuyo ng bukid ay 
humahantong sa pagdami ng wala-
sa-gulang na mga butil at durog na laman ng 
mga ito samantalang ang nabalam namang 
pagpapatuyo sa takdang panahon ay 
nagiging dahilan sa pagdapa ng halamang 
palay. 
 Ang mga yugto sa paghuhubog ng 
uhay hanggang pagbubuntis at pamumu-
laklak nito ay nangangailangan ng sapat na 
tubig. Kapag kulang ng tubig sa mga yugtong 
ito, nangyayari ang hindi na maiiwasang 
pagbaba ng ani. Kaya nga, kailangan ang 
pagpaplano para sa wastong pagpapatubig 
sa pinitak na kulang sa patubig sa buong 
panahon ng pagsasakahan. Kailangang-
kailangan naman ang tubig sa panahong 
nagkakabuhay ang halamang palay 
hanggang sa yugto ng reproduksyon nito. 
Ang dami ng tubig na kailangan para sa 
pangangalaga ng halamang palay mula sa 
paglilipat-tanim hanggang sa pag-aani ay 
hindi pa natitiyak ang dami. Ito’y dahil sa 
mga pagbabago sa halumigmig ng lupa, uri 
ng lupa at pertilidad nito, haba ng panahon 
ng paglaki at paglago ng halaman, 
pamamaraan ng paglilinang, topograpiya, 
at binhi (Tabbal at Moya, 1983). 
 Sa paglalagom, ang kapaligiran para 
sa halamang palay ay kritikal hindi lamang 
sa lebel na may kinalalaman sa pagkakaroon 
ng tigmak sa tubig ng lupa lamang, kungdi 
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maging sa hindi kritikal na kaugnayan sa 
namamalaging tubig na may lalim na 30 
milimetro hanggang 50 milimetro. Kapag 
lumampas sa 50 milimetro ang lalim ng 
tubig, ang paglaki at paglago, ang aanihin, 
at ang episyenteng paggamit ng tubig ay 
nababawasan.

Pamamahala ng tubig sa direktang 
sabog-tanim sa basang lupa   
 Ang sistema sa pamamahala ng tubig 
sa direktang sabog-tanim sa basang lupa ay 

nakadepende sa mga pamamaraan ng 
pamumunla, uri ng lupa, klima, pag-iikot 
tanim, mga sakit at mga insekto. Sa 
Nueva Ecija, sa Pilipinas, ang direktang 
sabog-tanim sa basang lupa ay karaniwang 
isinasagawa sa pananakahang pantag-araw. 
Kung ito’y isasagawa sa sakahang 
pantag-ulan, maaaring anurin ng tubig ang 
mga buto na dahilan para maragdagan ang 
trabaho na muling pagsasabog ng buto. 
 Mayroong dalawang pamamaraan 
sa pamamahala ng tubig na umiinog sa 
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Larawan 3. Ang isang bukid na pinapalayan ay nararapat 
na may 3 hanggang 5 sentimetrong lebel ng tubig kapag 
lumitaw na ang halamang palay. Iwasan na malunod sa 
tubig ang tanim.

Larawan 4. Panatilihin ang lalim ng tubig na - 3 hanggang 
5 sentimetro (30 hanggang 50 milimetro) tuwing magpa-
patubig mula sa maagang pagsusuwi hanggang 1-2 linggo 
bago gapasin ang palay.

Larawan 5. Patuyuan o kaya ihinto ang pagpapatubig sa 
pinitak 1 hanggang 2 linggo bago gapasin ang palay. 
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pamamaraan sa pagpupunla. Ang isa ay 
drill seeding o pamumunla sa tuyong lupa. 
Ang isa pa ay kinasasangkutan ng basang 
pamumunla, na ang bukid ay pinababahaan 
ng tubig bago ang paitsang pagsasabog at 
karaniwang pinanatiling may tubig ang lupa 
hanggang sa ito’y pinatutuyuan bago isaga-
wa ang paggapas (De Datta et al., 1973.)
 Sa Pilipinas, sa sakahang panag-araw, 
ang pinatubo munang buto ng palay ay 
isinasabog sa lupang pinatag na mabuti at 
tinigmak sa tubig. Ang tamang pagpapatag 
ng lupa ay nakababawas sa pagkakaroon 
ng mumunting lungkaw na may tubig na 
magiging dahilan para hindi ganap na 
tumubo ang mga pinangiting buto dahil sa 
kakulangan ng oxygen. Kaya dapat piliin ang 
lugar na kung saan ang mga halamang palay 
ay hindi malulubog sa tubig. 
 Ang paglaki at paglago ng halamang 
palay at ang magiging ani nito ay mababa-
wasan dahil sa pagkakalubog sa tubig. 
Katulad nang sa inilipat-tanim na 
halamang-palay, panatilihin ang 3 hanggang 
5 sentimetrong lalim ng tubig sa tuwing 
magpapatubig mula sa maagang pagsusuwi 
hanggang sa 1-2 linggo bago ang pag-aani. 
Para sa katamtaman lamang ang texture 
ng lupa, patuyuan ng tubig ang bukid isang 
linggo bago ang pag-aani. Para sa lupang 
ang texture ay pino, patuyuan ang bukid 
2 linggo bago ang pag-aani (PhilRice-FAO, 
2007).
 Sa wastong pamamahala ng tubig, 
ang pagtubo at paglago ng halamang palay 
at mabisang paggamit ng tubig ay maaaring 
mapagbuti, at ang pamiminsala ng peste ay 
mabawasan. Halimbawa, ang pagpapanatili 

ng tubig sa lebel na 2 hanggang 3 
sentimetro sa pinitak sa loob ng 3 araw 
matapos na maglipat-tanim ay magpapaba-
ba sa paggala ng golden apple snail at ang 
mga ito ay madaling pulutin ng kamay at 
maialis sa bukid.
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4Pamamahala ng Nutriyent para sa 
may Patubig na Lupang Kababaan 

Pamamahala ng Nutriyent para sa mga 
Lipat-Tanim at Sabog-Tanim na Halamang 
Palay 
 Ang mga halamang palay ay 
nangangailangan ng tamang uri at dami ng 
nutriyent o sustansiya, sapat na dami ng 
tubig, at sikat ng araw upang masustenah-
an ang normal na paglaki ng mga ito. Ang 
lupa ang siyang pangunahing pinagmumu-
lan ng mga nutriyent. Kaya nga, mahalaga 
na malaman ang mga panustos na nutriyent 
sa lupa upang matiyak ang kinakailangang 
dami at uri na ibibigay nito sa halamang 
palay. Mahalaga rin na maintindihan 
ang mga epekto ng mga kinakailangang 
nutriyent sa pagkain na mula sa iba’t ibang 
kundisyon ng lupa upang ang tamang 
pamamahala sa mga likas na nutriyent sa 
lupa at mga mula sa ibang mapagkukunan 
ay mabalangkas.
 Ang abonong nitrogen (N) ay naka-
tutulong sa pagtatamo ng potensyal na ani 
ng halamang palay at iba pang pananim. 
Ang potensyal na ani ay tumutukoy sa ani 
na mula sa isang binhi sa isang kapaligirang 
ang nutriyent at tubig ay hindi nagbibigay 
ng limitasyon sa produksyon at mayroong 
mababang insidente ng pagkakaroon ng 
peste at mga sakit. Matapos na anihin, ang 
isang toneladang mga butil ng palay ay 
gumamit ng N nang hanggang 10.5 kilo-
gramo, sa phosphorus (P) ay 2 kilogramo at 
sa potassium (K) ay hanggang 2.5 kilogramo 
(ayon kina Dobermann at Fairhurst, 2000). 

Gayunman, ang N ang siyang 
pinakamalakas na naglilimita o nakapagpa-
pabago sa sistema ng produksyon ng palay. 
 Sa kabila nang magkakaibang dami 
ng panustos ng N sa lupang kababaan, 
maging iba’t iba man ang uri ng lupa sa 
kahalintulad na bukid sa paglipas ng 
panahon, marami pa ring  mga magsasaka 
ang hindi nagsasagawa ng kaukulang 
pagsasaayos sa dapat na ilagay na N upang 
matugunan ang magkakaibang kalagayan sa 
bukid. Ito ang dahilan kung bakit mababa 
ang paggamit ng N (Cassman et al. 1998).  
Ang paglalagay ng abonong N ay 
maibabatay sa real-time o tamang oras ng 
pagtatasa sa pamamagitan ng paggamit ng 
leaf color chart (LCC) o chlorophyll meter 
upang matamo ang potensyal na ani 
(Balasubramanian et al., 1999).  
 Marami sa mga magsasaka ang 
gumagamit lamang ng fixed-time at fixed-
dose o nakagawiang dami sa itinakdang 
panahon sa pag-aabono ng N na siyang 
nagiging sanhi nang hindi mabisang pag-
gamit ng N. Ang kalagayan ng halamang 
palay na batay sa kailangang N ay maaaring 
impluwensyahan ng mga yugto ng kanilang 
paglaki, dami ng panustos ng N sa lupa, at 
kalagayan ng panahon. Ang 
pangangailangan sa N ay karaniwang 
mataas sa pagsasakahang pantag-araw at 
pagsasakahang pantag-ulan. 
 Sa lalawigan ng Nueva Ecija, halimba-
wa, malakas at laganap ang sikat ng araw 



sa tag-araw kaysa sa tag-ulan kaya’t higit 
na marami ang ibinibigay na N sa halamang 
palay.  

Paraan para masuri ang estado ng 
nutriyent sa lupa
 Maraming pamamaraan, maging ito 
ay sa kalidad o kuwantidad, ang nabuo na at 
ginagamit upang matiyak ang kalagayan ng 
sustansiya sa lupa. Ang mga sumusunod na 
pamamaraan ay ginagamit sa pagsusuri ukol 
sa kalidad ng nutriyent sa lupa: (1) sintomas 
sa karaniwang kakulangan ng nutriyent sa 
lupa; (2) soil test kit (STK) para sa mga kaku-
langan ng nutriyent; (3) minus-one element 
test kit (MOET) para sa kakulangan na batay 
sa mga sintomas sa halamang palay; at (4) 
leaf color chart (LCC) para naman sa kaku-
langan ng nitrogen.   

Mga sintomas sa kakulangan ng nutriyent
 Ang mga sintomas sa kakulangan ng 
nutriyent sa halaman ay natalakay na sa 
iba’t ibang mga publikasyon. 
 Sa halamang palay, ang mga ito’y 
pangunahing naipahahayag sa 
pamamagitan ng kulay at laki ng dahon, 
tangkay at ugat, taas, bilang ng suwi, 
pagkakabuo ng sistema ng ugat, at 
kagulangan ng tanim na palay (Larawan 1). 
Nararapat na maging pamilyar ang sinuman 
sa nakikitang mga palatandaan ng kaayusan 
o di-kaayusan ng kinakailangang nutriyent 
at kaukulang pagkilala sa mga ito sa lalong 
madaling panahon. 
 Ayon kina Dobermann at Fairhurst 
(2000), mayroong mga karaniwang sinto-
mas ang kakulangan ng nutriyent sa mga 

halaman (Larawan 1). Ang mga halamang 
palay na kulang sa nitrogen ay karaniwang 
maliliit ang mga dahon at ang magugulang 
na mga dahon ay naninilaw. Ang mga 
halamang kulang sa nitrogen ay bansot 
at diretso ang tindig samantalang yaon 
namang kulang sa phophorus ay kulay 
magulang na berde ang dahon. Kung ang 
kakulangan naman ay potassium, ang gilid 
ng mga dahon ay naninilaw na may 
kayumangging paltik-paltik na nakikita sa 
dulo ng magugulang na dahon. Samantala, 
ang mga halamang palay na kulang sa sulfur 
ay may kulay na maputlang dilaw dahil sa 
paninilaw ng pinakabatang dahon. Nagiging 
bansot ang kanilang paglaki at ang pagsusu-
wi ay nababawasan. Ang kakulangan sa zinc 
ay inihahayag ng batik na kulay kayumanggi 
sa itaas na bahagi ng dahon ng nabansot na 
halamang palay na karaniwang lumalabas 
2-4 na linggo pagkalipat-tanim. 
 Ang mga halamang kulang sa higit sa 
isang elemento ay maaaring magpakita ng 
magkakawangis na mga sintomas na 
nagiging dahilan para maging mahirap na 
kilalanin ang partikular na kakulangang 
sustansiya. Ang abnormal na paglaki ng 
halaman o pagbabago ng kulay ng dahon ay 
maaaring palatandaan din ng pagkukulang 
sa tubig o sa pamamahay ng tubig, paninira 
ng mga peste at sakit, at maging pagiging 
sobra ng paglalagay ng pestisidyo. Kapag 
naging huli na ang pagkakatuklas ng mga 
sintomas ng mga pagkukulang na ito, ang 
pagsasagawa ng mga hakbangin sa 
pagwawasto ay maaaring mawalan na ng 
saysay lalo na sa mga halamang manaon 
(annual crops). 
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Larawan 1. Mga sintomas ng kakulangan ng nitroheno sa tanim na halamang palay. 
(a) Nitrogen – ang mga dahon ng halamang palay ay maliliit at ang magulang na dahon ay 
naninilaw (b) Phosphorus – ang mga halaman ay bansot, maliliit at diretso ang tindig. Ang 
dahon ay lutong berde. (c). Potassium – ang mga gilid ng dahon ay naninilaw na may baltik 
na kayumanggi na unang lumilitaw sa dunggot ng magugulang na dahon. (d) Sulfur – ang 
nakapayungyong na dahon ay maputlang dilaw dahilan sa paninilaw ng mga pinakamurang 
dahon, at ang paglaki ng halaman at ang pagsusuwi ay nababawasan. (e) Zinc – lumilitaw ang 
kayumangging baltik sa pangkataasang dahon ng bansot na halamang palay 2 hanggang 4 na 
linggo pagkalipat-tanim. (Mula kina Dobermann at Fairhurst, 2000). 

Paunawa: Sa karamihan ng 196 na palayan na kinunan ng sampol ng lupa na ginamitan ng 
MOET, ang kakulangan sa  N, P, K, Zn, at S ay napatunayan (Mamaril at Cruz, 2004).  
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Soil test kit (STK)
 Ang STK ay binuo at ipinakilala para 
gamitin noon pang mga unang taon ng 
ika-20 siglo upang matugunan ang 
pangangailangan at karapat-dapat na 
kagamitan na angkop sa umiiral na mga 
kundisyon sa mga bansang tropikal.  Ang 
popular na ginagamit na STK sa 
kasalukuyan ay binuo naman ng isang 
grupo ng mga dalubsulip (soil scientist) 
mula sa Department of Soil Science ng 
University of the Philippines-Los Baños 
(UPLB). Ito’y isa sa mga naging bunga ng 
inilunsad na UPLB-NFAC Countryside Action 
Program noong taong 1980. Ginamit ito na 
isang pamamaraan ng mga manggagawa sa 
pagpapalaganap ng kaalamang pang-
agrikultura sa kanayunan upang umagapay 
sa mga gawain ng mga laboratoryong nag-
susuri ng lupa. 
 Ang STK ay mura lamang at madali, 
mabilis at maginhawang gamitin at naka-
pagsusuri ng lupa sa mismong bukid ng mga 
magsasaka. Ito’y gumagamit ng simpleng 
coloromatic chemical analysis na sa 
pamamagitan ng kaukulang kemikal ay 
nasusuri ang sampol ng lupa sa loob ng test 
tube at naihahayag ang dami ng 
nutriyent. Ang nalilikhang kulay sa 
pamamagitan ng ginamit na kemikal ay 
inihahambing sa pamantayang color chart 
na nagbibigay ng tasa kung ang lupa ba ay 
mababa, katamtaman, o mataas ang taglay 
na nitrogen, phosphorus o potassium. 
 Tinitiyak din ng STK ang soil PH 
(kaasiman at taglay na alkalina) at mga 
materyal na organika. Ito’y kapaki-
pakinabang na gamit ng mga magsasaka at 

extension worker na nangangailangan ng 
kagyat na sagot sa mga tanong kung ano 
ang uri at dami ng abono na dapat gamitin 
para sa mga pananim sa partikular na uri ng 
lupa. Gayunman, ito’y may limitasyon 
kapag ang paggamit ay ukol sa pagtitiyak ng 
estado ng taba ng lupa sa taniman ng palay 
na lupang kababaan na may patubig. 

Minus-one element test (MOET)
 Ang MOET ay nakabatay sa law 
on minimum (batas ng kaliit-liitan) na 
nagsasaad na ang produksyon ng  
halaman ay maaaring maging higit sa 
lebel na minamarapat ng mga kadahilanan 
o mga sangkap sa paglaki na namamala-
gi sa pinakamababang dami na katugon 
ng pinakamabuting kalagayan na ugnay sa 
natukoy na kadahilanan. Kaya, napakahala-
ga na matiyak ang kinukulang na nutriyent 
sa lupa para maisagawa ang mga kaukulang 
hakbangin sa paglutas nito (Larawan 2).
 Ang MOET ay madaling gamitin ng 
mga magsasaka, simple lamang, sensiti-
bo, at hindi magastos kung ihahambing sa 
ibang paraan ng pagsusuri ng lupa.
 Matitiyak mismo ng mga magsasaka 
sa pamamagitan ng paggamit nito ang mga 
nagkukulang na nutriyent sa kanilang lupa 
sa loob lamang ng 30-45 araw at 
malalaman din nila ang kinakailangang 
abono bago o pagkatapos ng pagtatanim 
(Mamaril at Cruz, 2004). Ang MOET ay 
nagbibigay ng higit na mapagkakatiwalaang 
indikasyon ng mga magagamit na mga 
nutriyent sa  nakalubog sa tubig na lupa 
kagaya ng sa bukid kaysa sa pagsusuri ng 
tinuyong lupa na ginagamitan ng kemikal.
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Larawan 2. Ipinakikita sa paggamit ng MOET sa mga lupang kinuha sa kababaan ang naobserbahang sintomas nang kaku-
langan ng mga nutriyent (N, P, S) nang ihambing sa mga lupang ginamitan ng kumpletong abono (unang masitera sa kaliwa). 
(Pinagkunan: Mamaril at Cruz, 2004).        

Leaf Color Chart (LCC)
 Ang LCC (Larawan 3) ay madaling 
gamitin, hindi magastos at maaasahang 
kagamitan sa pagtaya sa totoong oras nang 
pangangailangan ng halaman ng nitrogen 
(N). Ang LCC ay naunang ginamit sa Japan 
at China. Ito’y madaling hawakan at magaan 
lamang na ruler o panukat na plastik na 
may anim na iba’t ibang klase ng grado ng 
kulay na berde na katulad ng mga kulay ng 
dahon ng halamang palay na nakatanim sa 
bukid. Ang tindi ng pagkukulay-berde ng 

dahon ay ugnay sa dami ng N sa halaman. 
Ang paggagrado sa kulay ng mga dahon ay 
isinasagawa lingguhan simula sa ika-14 na 
araw pagkalipat-tanim o 21 araw matapos 
magsabog-tanim hanggang sa yugto nang 
maagang pamumulaklak (PhilRice, 1997).  
 Ang LCC ng PhilRice ay mababa 
lamang ang presyo, P50.00 lamang ang 
isang yunit, madali at mabilis na gamitin 
ng mga magsasaka sa pagtatakda ng araw 
ng pag-aabono ng N batay sa real time na 
pangangailangan ng halaman sa abonong 
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Larawan 3. Ang may apat na panel na PhilRice Leaf Color Chart 
(LCC) ay inihahambing sa pinaka-una at sa ganap na lumapad at 
malusog na dahon na kumakatawan sa kabuuang mga tanim na 
halamang palay.
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ito. Nagagamit din ito sa pag-alam sa 
kakulangan ng iba pang nutriyent, halimbawa 
ay sulfur na ang sintomas nang kakulangan ay 
mula sa batang dahon, sa paraang 
naipaliwanag na.
 Sampung mga dahon ang sinusuri 
mula sa bawat isang lagay ng lupang 
sinisiyasat. Ang bawat isang dahon ay 
inilalagay sa ibabaw ng panel at 
inihahambing sa pamantayan ng LCC na 2 
hanggang 5. Kung ang kulay ng dahon ay 
nasa pagitan ng 3 at 4, ito’y praktikal na 
maitalang may balor na 3.5. Una sa rito, 
ang may anim na panel na LCC na may 
balor na 1 hanggang 6 ay ginamit, ngunit 
ang mga balor na mula 1 hanggang 6 ay 
bihirang gamitin. Kaya, ang may apat na 
panel ng LCC na may balor na 2, 3, 4 at 5 
ang pinanatili. Batay sa mga pagsusuri na 
ginamitan ng iba’t ibang dami ng abonong 
N sa mga ilang mga binhi ng palay para 
makuha ang pinakamataas na ani (hindi 
ipinakita ang datus), ang rekomendadong 
35 kilogramong dami ng N sa isang ektarya 
ay inilagay nang ang nakita sa pagtingin sa 
LCC ay mababa sa 4 para sa mga halamang 
palay na inilipat-tanim. Sa tag-ulan, dahil sa 
kaunti lamang ang sikat ng araw, ang mas 
mababang dami na 23 kilogramo ng N sa 
isang ektarya ang inirerekomendang ilagay 
kapag ang nakita sa pagtingin sa LCC ay 
mababa sa 4 para sa mga halamang palay 
na inilipat-tanim. Pagkatapos ng inisyal na 
paglalagay ng complete fertilizer, na N-P-K-S 
o kaya’y 14-14-14-12s (tunghayan ang Palay 
Check System Handbook 2007) sa 
ika-14 na araw matapos maglipat-tanim, 
isinasagawa nang lingguhan sa ika-21 

araw pagkalipat-tanim ang pagsusuri na 
gamit ang LCC hanggang sa maagang 
pamumulaklak at  abonong urea ang 
inilalagay kapag ang pangkaraniwang 
nakikitang balor sa LCC ay mababa sa 4 sa 
10 mga dahon na patukmu-tukmong pinili 
mula sa bawat isang plot na tinamnan ng 
halamang palay na sinusuri.

Mga hakbangin sa pamamahala ng mga 
nutriyent sa palay na direktang isinabog-
tanim sa basang lupa
• Tiyakin ang pisikal, kemikal at biyolohikal 
na kaangkinan ng lupa.
• Suriin ang pertilidad ng lupa sa pam-
amagitan ng paggamit ng epektibong 
pamamaraan na tulad ng pagsusuri sa 
laboratoryo, o sa bukid na gamit ang STK, 
MOET, at LCC.
• Maglagay ng abonong N, P, K, S, at Zn sa 
unang paglalagay o basal sa ika-21 araw 
matapos na isagawa ang pagsasabog ng 
mga buto.  Tingnan ang Talahanayan 5 at 
6 para sa rekomendadong pag-aabono at 
pagtantiya sa dami ng abono na ilalagay. Sa 
mga katamtaman at hanggang sa 
malulubhang kaso na inihayag ng mga 
sintomas, gumamit ng LCC upang matiyak 
ang kakulangan sa N.
• Ang kritikal na pagpapahalaga ay sa 
Numero 3 (sa LCC) para sa isinabog-tanim 
sa basang lupa. Mababa naman sa Numero 
4 ang sa halamang palay na inilipat-tanim sa 
dahilang mas makapal ang dami ng 
halamang palay sa sabog-tanim na nagiging 
dahilan para sa madaling pagkaubos ng N 
kung kaya’t madaling natatamo ang critical 
value ng N.
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• Sa isang parsela ng lupa, kung mga 6 o 
higit pa ang mga dahon na mababa sa criti-
cal value na Numero 3 sa LCC, maglagay ng 
abonong N.
• Kung karamihan naman ng mga dahon 
sa isinagawang pagsusuri sa LCC ay angat 
sa critical value na Numero 3, huwag nang 
maglagay ng abonong N.
• Magsabog o mag-top dress ng abonong 
urea kung ang karaniwang nababasa sa LCC 
ay mas mababa sa critical value na Numero 
3 mula sa pagsusuwi hanggang sa maagang 
pamumulaklak.    

Pamamaraan sa pamamahala ng nutri-
yent sa inilipat-tanim na punlang palay
• Tiyakin ang pisikal, kemikal at biyolohikal 
na kaangkinan ng lupa.
• Suriin ang pertilidad ng lupa sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga 
epektibong pamamaraan na tulad ng 
pagsusuri sa laboratoryo, o sa bukid na 
gamit ang STK, MOET, at LCC.
• Maglagay ng abonong N, P, K, S at Zn 
bilang basal o unang pag-aabono sa ika-
10 hanggang ika-14 na araw matapos na 
mailapit-tanim ang mga punla (Larawan 
4). Tingnan ang Talahanayan 5 at 6 ukol sa 
rekomendasyon sa pataba at pagtantiya sa 
dami ng abono na dapat na ilagay.
• Sa katamtaman lamang at sa malubhang 
mga kaso na ipinakikita ng mga sintomas sa 
palay, gamitin ang LCC para matiyak ang 
kakulangan sa N.
• Ang critical value ay Numero 4 para sa 
mga halamang palay na inilipat-tanim.
•   Sa isang parsela ng lupa, kung ang anim o 
higit pang mga dahon ay makikita, batay sa 

pagsusuri na gamit ang LCC, na mas mataas 
sa critical value na Numero 4, huwag nang 
maglalagay ng abonong N. 
• Mag-top -dress ng patabang urea kung 
ang karaniwang makikita sa pagsusuri ay 
mas mababa sa critical value na Numero 
4 sa yugtong maagang paghuhubog ng 
uhay (early panicle initiation) at tumataon 
sa pinakamataas na yugto ng pagsusuwi 
(Larawan 5), o sa 40 hanggang 42 araw 
pagkalipat-tanim ng halamang palay na 
ang binhi ay pang-120 araw.  Ang dami ng 
spikelet sa uhay ay pwedeng i-set na sa 
maagang yugto ng pag-uuhay.
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Panahon ng pag-aabono
Inirerekomendang pag-aabono sa isang ektarya

Tag-araw, target na ani 7-8 t/ha Tag-ulan, target na ani 5-6 t/ha

7-10 arawmatapos ihasik ang
binhi (days after seeding, DAS) 
sa punlaan para sa lipat-tanim

Maglagay ng 1-2 kg ZnSO4 (mono o 
heptahydrate) na maaaring tunawin
sa tubig at i-spray sa seedlings sa
punlaan. (Bilang Mapamimilian 1 o 
Option 1)

Maglagay ng 1-2 kg ZnSO4 (mono o 
heptahydrate) na maaaring tunawin
sa tubig at i-spray sa seedlings sa
punlaan.

7-14 arawmatapos ilipat-tanim
(days after transplanting, DAT) o 
10-14 arawmatapos isabog-
tanim

6 bag ng 14-14-14-12S 4 bag ng 14-14-14-12S

Paglalagay ng N base sa LCC 1.6 bag ng Urea kapag ang
karaniwang basa sa LCC lingguhan
ay mas mababa sa 4 para sa lipat-
tanim at mas mababa sa 3 para sa
sabog-tanim simula sa maagang
pagsusuwihanggang sa maagang
pag-uuhay o pamumulaklak

1.0 bag ng Urea kapag ang
karaniwang basa sa LCC lingguhan
ay mas mababa sa 4 para sa lipat-
tanim at mas mababa sa 3 para sa
sabog-tanim simula sa maagang
pagsusuwihanggang sa maagang
pag-uuhay o pamumulaklak

Talahanayan 5. Inirerekomendang abono at kalkulasyon sa dami ng abono na ilalagay upang matamo ang target na ani na 7 hang-
gang 8 tonelada ng palay sa isang ektarya (t/ha) kung tag-araw at 5 hanggang 6 na tonelada sa isang ektarya kung tag-ulan batay sa 
pag-aabonong nakasalig ang rekomendasyon sa pagsusuring gamit ang LCC sa takdang panahon para sa lipat-tanim (transplanted 
rice) at direktang sabog-tanim sa basang lupa (direct wet-seeded rice) sa lupang kababaan na may patubig.
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Larawan 4. Nagsasabog ang isang magsasaka ng abono 
pagkaraan ng 10 hanggang 14 na araw pagkalipat-tanim ng 
halamang palay.

Larawan 5. Isang magsasakang nagsasabog ng abonong 
urea (46-0-0) sa yugtong maagang paghuhubog ng uhay at 
tumataon sa pinakamataas na yugto ng pagsusuwi ng 
halamang palay.
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Paunawa: 
• Bilang mapamimilian 2 (Option 2), ang 
1 hanggang 2 kilogramo ng ZnSO4 ay 
maaaring tunawin sa tubig na mula sa 
irigasyon at ilagay sa 400 metro kuwadra-
dong punlaan 7 hanggang 10 araw matapos 
na magpunla para sa lipat-tanim. 
• Sa sabog-tanim, ang mga binhi ay iniha-
hasik sa mamasa-masang lupa at pinapa-
pasukan ng tubig ang bukid pagkaraan ng 
7 hanggang 10 araw pagkasabog-tanim. Sa 
loob ng 7 hanggang 10 araw 
pagkasabog-tanim ay medyo natutuyo 

ang lupa at tumataas ang lebel ng zinc na 
magagamit ng halaman.  
• Ang paglalagay ng abonong N batay sa 
oras nang pangangailangan ng halaman na 
base sa LCC o real-time plant need for N 
application following LCC reading ay magka-
karoon ng higit na bisa at matipid  na gastos 
sa abonong N kaysa sa basehang fixed-time 
na paglalagay ng abonong N.
• Ang isang tonelada ay katumbasng 1,000 
kilogramo. Ang isang bag ng abono ay 
katumbas ng 50 kilogramo.

Panahon ng pag-aabono
Inirerekomendang pag-aabono sa isang ektarya

Tag-araw, target na ani 7-8 t/ha Tag-ulan, target na ani 5-6 t/ha

7-10 arawmatapos ihasik ang
binhi (days after seeding, DAS) 
sa punlaan para sa lipat-tanim

Maglagay ng 1-2 kg ZnSO4 (mono 
o heptahydrate) na maaaring
tunawin sa tubig at i-spray sa
seedlings sa punlaan. (Bilang
Mapamimilian 1 o Option 1)

Maglagay ng 1-2 kg ZnSO4 (mono 
o heptahydrate) na maaaring
tunawin sa tubig at i-spray sa
seedlings sa punlaan.

7-14 araw matapos ilipat-tanim 
(6 days after transplanting, DAT) 
10-14 araw matapos isabog-
tanim

6 bag ng 14-14-14-12S 4 bag ng 14-14-14-12S

Mid-tillering o kalagitnaan ng 
pagsusuwi

1.3 bag ngUrea 1.0 bag ng Urea

Early panicle initiation stage o 
maagang paghuhubog ng uhay 

3.0 bag ng Urea 2.0 bag ng Urea

Talahanayan 6. Inirerekomendang abono at kalkulasyon ng dami ng abonong ilalagay upang matamo ang ani ng palay na 7 hang-
gang 8 tonelada sa isang ektarya (t/ha) kung tag-araw at 5 hanggang 6 na tonelada sa isang ektarya kung tag-ulan na ang paglalagay 
ng abonong N ay nakabatay sa fixed time o kaya’y mga yugto ng paglago ng halamang palay para sa lipat-tanim (transplanted rice) 
at direktang sabog-tanim sa basang lupa (direct wet-seeded rice) sa lupang kababaan na may patubig. Ang pamamaraang fixed time 
ay isinasagawa kapag walang magagamit na LCC sa pagsusuri.
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Larawan 6. Iba’t ibang uri ng abono sa produksyon ng palay na inilipat-tanim o isinabog-tanim sa lupang kababaan na may 
patubig.

Larawan 7. Sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng nutriyent (halimbawa; batay sa LCC ang paglalagay ng nitrohe-
nong abono), ang mga ani ng mga popular na binhi ng palay ay mapaaangat at makatitipid sa paggamit ng abono sa lupang 
kababaan na may patubig. 
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5Pamamahala ng Peste

 Ang pinagsamang pamamahala ng 
damo ay gumagamit ng isang kumbinasyon 
ng iba’t ibang gawaing agronomiko upang 
ang pananalig lamang sa isa sa 
alinmang pamaamaraan ay mabawasan 
o mabago. Ang layunin ng pinagsamang 
pamamahala sa damo ay para mapanatili sa 
lebel na madaling sugpuin ang makapal na 
damo habang iniiwasan na ang populasyon 
nito ay umabot sa lebel na mahirap nang 
sugpuin. 
 Ang mga kawalan na dulot ng damo 
ay mababawasan nang hindi bumababa 
ang kita sa bukid. Ang pagsugpo sa damo 
sa pamamagitan ng isa o dalawa lamang na 
pamamaraan ay nagbibigay sa mga 
damo ng pagkakataon upang makaakma 
sa ginamit na mga pamamaraan.
Halimbawa, ang paggamit ng herbisidyo 
o pamatay-halaman sa paulit-ulit na gawi 
taun-taon, ay magiging dahilan upang ang 
mga damo ay maging matibay na sa mga 
ginamit na pamatay-halaman. 
 Ang pinagsamang pamamahala ay 
gumagamit ng iba’t ibang pamamaraan 
upang mapanatili ang mga damo na off-
balance o nawawalan ng balanse. Ang 
mga damo ay nababawasan nang 
kakayahang makaakma kapag madalas na 
nagbabagu-bago ang sistema na gumagamit 
ng iba’t ibang gawi sa pagsugpo na di-tulad 
ng mga programa na nanalig lamang sa isa 

o dalawang kagamitan sa pagsugpo. 

Kung bakit dapat sugpuin ang mga damo   
 Nararapat na sugpuin ang mga damo 
upang:
• Maiwasan ang pagbaba ng ani dahilan 
sa pagkumpitensya ng damo sa halamang 
palay sa sikat ng araw, mga nutriyent, at 
tubig.
• Mapanatili ang kapuruhan o kaya ang 
kalidad ng mga butil at ang ganda ng presyo 
nito sa pamilihan.
• Maiwasan ang lalo pang pagdami ng mga 
buto ng damo sa bukid.
• Maiwasan ang mga damo na nakahi-
hikayat sa mga kulisap o mga daga o kaya 
nama’y magsilbing kampamento ng mga 
sakit.
• Maiwasan ang pagkakaroon ng pagbaba-
ra sa daanan ng pinapapasok o pinalalabas 
na tubig sa bukid.
• Mabawasan ang oras at gastos sa paghah-
anda ng lupa at pagdadamo. 
• Mabawasan ang halaga ng nagagastos 
sa produksyon na katulad ng paggawa at 
paglalagay ng mga input. 

Pangkalahatang uri ng mga mapanirang 
damo (Larawan 1) batay sa:

1. Damo
   • Huwaho na mayroong solidong buko at 
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mga biyas na may guwang.
   • Mga dahong sumusulpot nang magka-
kasalit sa mga buko.
   • Talukap ng mga dahon na nakabilot sa 
huwaho. 
   • Dahon na may magkakapantay na ugat.

Ubud-ubod (sedge)
 • Mahaba ang tangkay na karaniwang 
pa-trianggulo.
  • Katulad ang mga dahon nito sa mga da-
hon ng mga damo ngunit walang buko at 
mga biyas.
 • Tatluhan ang pagkakasunud-sunod ng 
mga dahon.
 • Bawat bagong dahon ay sumusulpot sa 
sangkatlong bahagi ng daan sa palibot ng 
tangkay mula sa dahon sa ibaba.
 • Nagkakahinang ang bata pang mga 

bahagi upang mabuo ang tubo sa paligid ng 
tangkay.  

May malapad na dahon 
 • Malalapad ang dahon na iba’t iba ang 
hugis at pagkakaayos ng mga ugat.
 • Salasalabat ang pagkakaayos ng mga ugat 
sa dahon bagama’t ang ilan ay magkakapa-
rehas.

2. Pinanahanan

Pantubigan
Mga halamang sumusulpot at nabubuhay 
sa lupang lubhang basa o lubog sa tubig.

Mala-pantubigan
Mga halamang nabubuhay sa lupa na may 
kakayahan ding mabuhay kahit na nalu-

64

Larawan 1.  Mga uri ng damo na kinalailangan sugpuin sa palayan.

CHAPTER 5



lubog sa tubig. 

Panlupa
Mga halamang pang-tuyong lupa (kalagay-
ang mamasa-masa hanggang sa tuyo).

3. Ikot-buhay
Santaunan
Mga damo na maaaring mabuhay ng kulang 
sa 2 taon dahil sa ang paglago ay mula 
lamang sa ugat at risoma o sanga-sangang 
tangkay sa ilalim ng lupa. 

Taunan
Mga damo na nakukumpleto ang ikot ng 
buhay sa loob ng kulang isang taon o sa isa 
lang panahon ng pagsasakahan.   

Ang Pamamahala ng Damo ay Dapat na 
Isagawa Habang Isinasagawa sa 
Ispesipikong Yugto ng Produksyon ng 
Palay    

Habang Inihahanda ang Lupa
 Ang pagsugpo sa mga damo habang 
inihahanda ang lupang pagtatamnan ay 
mahalaga para mabawasan ang laki ng 
puwersa ng paninira nito sa bukid. 
Nararapat na ihanda ang bukid sa loob ng 
3-4 na linggo bago ang pagtatanim. Nasisira 
ng pag-aararo ang mga damo at gayundin 
ang mga pinaggapasan mula sa nakaraang 
pagsasakahan. Dapat na hayaan munang 
tumubo ang mga damo bago isagawa ang 
sumusunod na paglilinang. Dagdag pa sa 
rito, ang isang patag na bukid ay nakapag-
papanatili ng pamalagiang lebel ng tubig na 

nakasusugpo sa damo.

Pagsugpo ng Damo sa Punlaan
 • Ihanda ang bukid 2 linggo bago ang 
pamumunla.
 • Kapag ang ginamit ay pinaghalong lupa 
na angkop sa mga kama ng punlaan, tiyakin 
na malinis ito at walang anumang buto ng 
damo.
 • Kung may lumaking mga damo sa kama 
ng punlaan, ihiwalay ang mga ito sa mga 
punlang binunot at binigkis upang mai-
wasang maitanim ito sa bukid.
• Maglagay ng herbisidyo laban sa pagtubo 
ng damo 2-3 araw matapos na magpunla.    

Sa Yugtong Bata pa ang Palay 
 Kritikal ang pagsusugpo sa damo 
matapos ang pagtatanim hanggang sa 
magsara ang kulandong (canopy) nito. Iba’t 
iba ang pamamaraang maisasagawa batay 
sa ekosistema ng palay at paraan ng pag-
tatanim.

1. Sa inilipat-tanim na palay sa lupang may 
patubig
 • Huwag hayaang matuyo ang ibabaw na 
bahagi ng lupa matapos na isagawa ang 
paglilipat-tanim. Panatilihing mamasa-
masa hanggang sa laganap ang tubig. Ang 
tuyong lupa ay nakapagbabawas ng pagig-
ing mabisa ng herbisidyong panugpo sa 
pagtubo ng damo.
 • Panatilihin ang tubig sa lalim na 5-7 
sentimetro upang maiwasan ang pagtubo 
ng mga damo hanggang sa 7-10 araw bago 
gapasin ang ani.
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 • Kapag hindi nakapaglagay ng herbisidyo, 
o kaya’y tumutubo ang mga damo, maaar-
ing gumamit ng naitutulak na kagamitan sa 
pagsugpo ng damo na nasa yugto nang may 
3-4 na mga dahon. Pagkaraan ng dalawang 
araw matapos isagawa ito, magpatubig 
upang maiwasang muling sumibol ang 
nabunot o naibaong mga damo.  
 • Panatilihing mababaw lamang ang pag-
papabaha ng tubig 7-10 araw pagkatapos 
ng paglilipat-tanim, patuyan ang bukid, 
gamitin ang itinutulak na kagamitang 
pandamo sa pagitan ng mga tudling para 
mailubog ang mga tumubong mga damo.
 • Iwang sagana o babad sa tubig ang bukid 
ng 2 araw upang mapanatili ang damo sa 
pagkakabaon sa putik at sundan ito ng 
pagpapabaha sa bukid sa lalim na hanggang 
5 sentimetro.
 • Isagawa ang pagbunot ng damo hang-
gang sa malanta ang mga ito.

2. Para sa Napatutubigang Direktang 
Isinabog-tanim na Palay
 • Maglagay ng herbisidyong pamuksa sa 
pagtubo (halimbawa’y “pretilachlor” 
kasama ang “fenclorim”  2-3 araw matapos 
ang pagsasabog).
 • Kung damo ang pangunahing problema, 
maglagay ng herbisidyo matapos ang pag-
sibol.
 Para sa herbisidyong inilalagay mat-
apos ang pagsibol ng palay, patuyuan ang 
bukid hanggang sa mahantad ang mga 
damo at saka isagawa ang pagwiwisik ng 
herbisidyo. 
Paunawa: Ang herbisidyo para sa nakasibol 
nang damo ay dapat na iwiniwisik sa mga 

dahon. Kapag ang mga damo’y nakalubog 
sa tubig, hindi nagiging epektibo ang 
herbisidyo.
 • Huwag hayaang ang ibabaw ng lupa ay 
matuyuan pagkatapos ng pagsasabog ng 
palay. Magparaan ng tubig sa bukid 
kung kinakailangan upang panatilihing 
mamasa-masa hanggang ganap na basa 
ang lupa. Ang tuyong ibabaw ng lupa ay 
nakapagpapahina sa bisa ng herbisidyo 
na panugpo ng damo bago sumibol. Ang 
pagpapatubig pagkaraan ng mahigit sa 10 
araw matapos ang pagsasabog ay 
nakapanghihikayat na lalo sa pagtubo ng 
damo kaya kailangan ang mas malalim na 
lebel ng tubig para masugpo ang damo.
 • Kapag hindi nakapagwisik ng herbisidyo, 
o ang mga damo ay tumutubo, maaaring 
gumamit ng itinutulak na kagamitang 
panugpo ng damo sa nakahilerang mga 
halamang palay upang masugpo ang mga 
damo na may 3-4 nang dahon. Magpatubig 
pagkaraan ng isang araw upang maiwasan 
ang pagtubong muli ng mga binunot at 
naibaong mga damo. 
 • Panatilihin ang tubig sa lalim na 5-7 
sentimetro upang mapigil ang mul-
ing pagtubo ng mga damo hanggang sa 
umabot sa 7-10 araw bago ang paggapas ng 
ani.
 • Isagawa ang manwal na  pagbubunot 
ng damo hanggang magpang-abot na ang 
yungyong ng mga dahon ng halamang 
palay. 
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Option sa Pagsugpo ng Damo  

Paggamit ng kemikal
 Sa paggamit ng kemikal sa pagsugpo 
ng damo, ang mga kemikal na tinatawag na 
herbisidyo ay ginagamit upang patayin o 
mapigilan ang pagtubo ng damo (Talahan-
ayan 7 at 8). Ang pamamaraang pagsugpo 
sa damo ay tumutukoy sa sama-samang 
paggamit ng kultural, manwal, mekanikal, o 
kaya naman ay  kemikal na paraan sa 
pagsugpo ng damo. Karamihan sa mga 
ginagamit na herbisidyo sa pagpapalayan 
ay mapamili, nakasusugpo lamang ng ilan o 
karamihan sa mga damo, habang ito’y may 
limitadong epekto sa halaman. Ang 
pagiging mapili ay hindi kinakailangang 
nakabatay lamang sa mga pinagsama-
samang sangkap, kundi sa dami, tamang 
oras at pamamaraan sa paglalagay, kung 
kaya mahalaga na sundin ang ipinapayo ng 
mga kumpanyang gumawa nito.  
 Ang mga herbisidyo ay dapat na 
gamitin na kasama ang iba pang 
pamamaraan sa pagsugpo ng damo 
na katulad ng pamamaraang kultural 
(halimbawa’y mga latak ng ilang halaman 
bilang alip-ip o mga kama ng punlaan na 
hinayaan munang tubuan ng damo at 
saka sinugpo), manwal, at mekanikal na 
pagsugpo. Ang pamamaraan na pinatubo 
muna saka sinugpo ang mga damo sa pun-
laan ay karapat-dapat sa pagbabawas sa 
pagkakaroon ng buto ng damo sa lupa. Sa 
pamamaraang ito, hinahayaang ang mga 
damo ay tumubo nang hanggang 2 linggo 
bago puksain.

Kung ano ang dapat gawin  
 • Isagawa ang paglilinang na kinapa-
palooban ng pag-aararo, pagsusuyod at 
pagpapatag ng lupang pagtatamnan
 • Patubuin ang mga damo sa pamamagi-
tan ng mababaw na pagpapatubig o kaya’y 
matapos ang pag-ulan. Magpatubig ng 
minsan nang hindi bababa sa loob ng 
dalawang linggo bago ang pagtatanim. 
Panatilihin ang sapat na halumigmig sa lupa 
para sa pagtubo ng mga damo.
 • Puksain ang tumubong mga damo na 
gamit ang hindi namimiling herbisidyo 
(na kagaya ng glyphosate) o magaang 
paglilinang. 
 • Kapag ang kalagayan ng lupa ay akma sa 
pagtatanim, itanim ang halaman nang hindi 
na nangangailangan pa ng paglilinang. Ang 
paglilinang ay maaaring magdulot ng 
pagpapaibabaw sa lupa ng mas maraming 
buto ng damo, na siyang magiging daan 
naman sa pagtubo ng damo. 

Kung Bakit Dapat na Gumamit ng 
Herbisidyo sa Pagsugpo ng Damo
 • Hindi matrabaho (katumbas ng kalahati 
lamang sa gawaing pagbubunot ng damo 
ng isang tao sa isang araw) at hindi 
nakaiinip.
 • Nakapagpapabawas ng gastos, kapag 
ginamit nang wasto.
 • Hindi na nangangailangan na maghintay 
sa paglaki ng damo para bunutin ng kamay.
 • Ang herbisidyo ay nagagawang kilalanin 
ang halamang palay at damo kahit na nga 
nasa yugtong punla pa lamang ang palay na 
kung kailan mas mahirap na makita ang 
kaibhan.
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Kung Paano Gamitin ang Herbisidyo sa 
Mabisang Pagsugpo ng Damo
1. Kailangang sugpuin ang mga damo mula 
sa pagtatanim hanggang sa ang yungyong 
ng mga dahon ay magsara na.
2. Nararapat na laging basahin at sundin 
ang mga alituntunin sa etiketa ng produkto.  
3. Siguruhin na ang produkto ay ang-
kop sa mga uri at yugto ng paglaki ng 
halaman at ang mga damo na dapat 
sugpuin.
4. Siguruhin na ang mga kalagayan sa bukid 
ay angkop (gaya halimbawa ng ilan sa mga 
produkto ay epektibo lamang kapag ang 
lupa ay basa, o kung kailan may tubig o 
walang tubig).
5. Ang mga produkto ay nakadisenyo sa 
maagap na paglalagay sa panahong kail-
angang-kailangang isagawa ang pagsugpo. 
Ang ilan sa mga produkto ay nakaakma 
naman sa pagsugpo bago ang mga damo ay 
sumibol (pre-emergence), samantalang ang 
iba naman ay mabisa lamang matapos na 
ang mga damo ay nakasibol na (post- emer-
gence).
6. Gamitin ang kaukulan lamang na dami 
na dapat na ilagay.
7. Gumamit ng malinis o hindi pa nagagamit 
na tubig.
8. Pantay-pantay na iwisik ang produkto sa 
kabuuan ng bukid: panatilihing ang tindi ng 
pagwiwisik ay magkakapareho, pare-
pareho ang bilis ng paghakbang ng mga paa 
sa paglakad, at ang aksyon sa pagwiwisik ay 
magkakatulad. 
9. Ang bukilya ay gumagana nang husto at 
nagbibigay nang  pantay na pagbubuga.
10. Iwisik ang produkto sa taas na mga 50 

sentimetro mula sa ibabaw ng mga target 
na mga damo 
11. Bawasan ang pagtama ng produkto sa 
mga lugar na hindi dapat wisikan sa pama-
magitan ng pagpapahina ng buga (kulang sa 
2 ang guhit), sa pamamagitan ng pag-iwas 
ng pagwiwisik habang malakas ang hangin, 
at paglilimita sa pag-apaw ng tubig sa bukid.
12. Magwisik nang paayon sa ihip ng hangin 
nang sa gayo’y nabubuga ang produkto 
nang palayo sa nagwiwisik.        
13. Tiyakin na iba’t iba ang ginagamit na 
herbisidyo upang huwag magkaroon ng 
resistensiya ang damo laban sa partikular 
na pamatay-damo.  

Limitasyon ng Kemikal/Herbisidyo sa 
Pagsugpo ng Damo
• Ang mga herbisidyo ay nakalalasong sus-
tansiya, na kapag hindi ginamit nang buong 
katalinuhan at pag-iingat ay makapagdudu-
lot ng problema sa kalusugan ng katawan at 
sa kapaligiran.
• Kadalasan na ang mga herbisidyo ay laan 
lamang para sa ispesipikong damo.
• Nagkakaroon ng resistensiya ang damo 
laban sa panugpo kapag ang mga magsa-
saka’y gumagamit lamang ng iisang uri ng 
herbisidyo.
• Maaaring malipat ang panganib sa mga 
pananim sa kanugnog na bukid.
• Kinakailangang may lubhang kasanayan sa 
pagwiwisik ang gumagamit nito at sa paglal-
agay ng tamang timpla.

Mga Dapat na Tandaan para sa Kaligtasan 
• Dapat na laging may suot na panang-
galang na kasuotan. Gumamit ng angkop na 
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pananggalang sa ulo, mata, ilong, bibig at sa 
kamay. Magsuot ng mahabang manggas ng 
damit, pantalon at natatakpang panyapak. 
• Ang pagtitimpla ng kemikal ay siyang 
pinaka-kritikal sa dahilang ito ay sa anyong 
concentrate o malapot.
• Kapag nagtitimpla ng produktong 
herbisidyo, laging dapat na nakapatalikod 
sa hangin ang nagtitimpla at siya’y nakasuot 
ng pamprotektang damit lalo na sa mukha.   
• Labhan nang hiwalay sa ibang damit 
ang nakontaminang damit.
• Linisin ang nabarhang bukilya sa 
pamamagitan ng di-matatalim o nakagu-
gurlis na bagay. Huwag  hihipan ng bibig ang 
bukilya.
• Itapon o iligpit nang maayos ang ginamit 
na mga sisidlan. 

 Para sa epektibong pagsugpo ng 
damo, iba’t ibang herbisidyo ang gamitin 
sa iba’t ibang yugto ng paglaki ng halamang 
palay.

Bago ang pagtatanim
 Magwisik ang di-namimiling her-
bisidyo sa mga nakatubong mga halaman 
upang mapatay ang damo bago ang pag-
tatanim.
 Halimbawa ng mga herbisidyong 
pwedeng gamitin: glyphosate, paraquat, 
glufosinate

Bago ang pagtubo
 Magwisik o magspary ng herbisidyo 
bago tumubo ang damo pagkaraan ng 1-3 
araw pagkatapos ng pamumunla o pag-
tatanim.

 Halimbawa ng mga herbisidyong 
pwedeng gamitin: 
 - Para sa inilipat-tanim na halamang 
palay: butachor, pertilachlor 
 - Para sa isinabog-tanim sa basang 
lupa: pretilachor na may kahalong fenclorin
 - Para sa isinabog-tanim sa tuyong 
lupa: oxadiazon, pendimethalin, oxadiargyl 

Pagkatubo ng damo
 Magwisik ng herbisidyo kapag 3-4 na 
ang dahon ng damo.
 Halimbawa ng mga herbisidyong 
pwedeng gamitin: bisparybacbispyribac, 
fenoxaprop na may kasamang safener, 
fenexaprop na may kasamang ethosxy-
sulfuron, metsulfuron na may kasamang 
chlorimuron, azimsulfurom, penoxsulam, 
penoxsulam na may kasamang cyhalofop, 
bentazon, at 2,4-D.

Kultural na pagsugpo ng damo 
 Ang kultural na pagsugpo ng damo 
ay kinabibilangan ng hindi kemikal na 
pamamahala ng halaman na nagsisimula 
sa pamimili ng angkop na binhi hanggang 
sa paghahanda ng lupang pagtatamnan, 
pag-aani at pagpoproseso ng inani. Ang 
ganitong sistema ay bahagi ng pinagsa-
ma-samang pamamahala ng damo na 
kinabibilangan ng pinagsama-samang 
paggamit ng kultural, manu-mano, at o 
kaya’y mekanikal na pamamaraan.

Kung Bakit Dapat na Gamitin ang Kultural 
na Pagsugpo ng Damo
• Sulit sa gastos, madaling isagawa, katang-
gap-tanggap, abot-kaya ang halaga.
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• Hindi gumagamit ng kemikal at maka-
bubuti sa kapaligiran.
• Tumutugon sa kasabihang “Ang pagsansa-
la ay mas mabuti kaysa pagpapagaling”

Kung Paano Gamitin ang Kultural na 
Pagsugpo ng Damo 
1. Pagtitiyempo: Kailangang sugpuin ang 
mga damo mula sa pagtatanim hanggang 
sa magsara ang yungyong. 
2. Paghahanda ng lupang pagtatamnan 
at pagpapatag: Gamitin ang paghahan-
da ng lupa bilang panugpo sa nakatubong 
damo at pagtubo ng mga buto ng damo. 
Patayin ang mga sumusulpot na mga 
damo sa pamamagitan nang paulit-ulit na 
paglilinang na may pagitang 10 araw bawat 
paglilinang.
3. Bawasan ang pagpasok ng damo sa 
bukid:  Pigilan ang pagpasok ng damo sa 
bukid sa pamamagitan ng (1) paggamit ng 
malinis na may kalidad na binhi; 
(2) panatilihin na ang punlaan ay 
walang damo upang makatiyak na hindi 
nahahaluan ng damo ang itinatanim na 
punla; (3) panatilihin ang daluyan ng tubig 
at ang mga pilapil ng bukid ay walang damo 
para mapigilan ang mga buto ng damo o 
mga sanga ng damo na makapasok sa bukid; 
(4) gumamit ng malinis na mga kagamitan 
upang maiwasan ang kontaminasyon ng 
bukid o ng halaman; at (5) gawing halinhi-
nan ang pagtatanim ng mga halaman upang 
masugpo ang inog ng buhay ng mga damo.
4. Pamamahala ng bukid na ipinama-
mahinga: Patayin ang mga damo habang 
nakapamahinga o hindi natatamnan ang 
bukid (halimbawa, isagawa ang pag-

bubungkal ng lupa) upang maiwasan ang 
pamumulaklak, pamumunga, at ang patu-
loy na pagdami nito sa lupa (tandaan yaong 
mga manaon na mga damo o mga damong 
nabubuhay ng hanggang 7 taon) (Larawan 
1 at 2).
5. Pagkukumpetensya ng mga damo: 
Piliin ang mga uri ng damo na may buto 
na madaling buhayin at malakas na 
dumami na makasusugpo sa pagyabong ng 
ibang uri ng damo. Ang mga inilipat-tanim 
na halamang palay ay mas kakaunti ang 
problema sa damo at paghina ng ani 
kaysa sa isinabog-tanim na halamang 
palay. Maglipat-tanim ng mga malulusog at 
malalakas na mga punla na mas malakas na 
makipagkumpetensiya sa halamang palay. 
Panatilihin ang tamang dami ng tanim na 
halamang palay na nagsasara ng yungyong 
sa pinakamataas na yugto ng pagsusupling 
upang maliliman at huwag makalago ang 
mga damo. Maglagay ng abonong N 
matapos na isagawa ang pagdadamo 
upang mabawasan ang kumpetisyon ng 
halamang palay at damo sa pakikinabang 
sa nasabing abono.
6. Pamamahala ng tubig: Ang tubig ang 
siyang pinakamahusay na pangkontrol sa 
damo. Maraming mga uri ng damo ang 
hindi makatubo o lumusog kapag 
nakalubog sa tubig (maraming uri ng 
ganitong klase ng damo at mga ubud-
ubod). Panatilihin ang lalim ng tubig sa 
bukid sa lebel na 2 hanggang 5 sentimet-
ro upang mabawasan ang pagkakataon sa 
pagtubo ng damo at mabawasan ang lakas ng 
paminsala ng damo. Kung bastante ang 
panustos na tubig, maaaring magpabaha 
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nang tuluy-tuloy sa bukid pagkalipat-tanim 
hanggang sa matakpan na ang lupa ng 
yungyong ng mga dahon ng halamang-
palay. Ang mahusay na pagpapatag ng 
lupang pagtatamnan ay napakahalaga 
dahil naiiwasan ang pagkakaroon ng mga 
matataas na bahagi na maaaring tubuan ng 
damo.

Mga limitasyon:
 • Ang isang taong nagtatrabaho sa 
bukid ay kailangang may sapat na kaalaman at 
pagkaunawa sa iba’t ibang paraan na 
makasusugpo sa puwersa ng damo.
 • Kailangan ang matiim na pagiging 
alerto at laging nagmamasid upang makon-
trol ang mga damo sa pamamagitan ng mga 
paraang kultural.
 • Ang ilang gawain sa pagkontrol sa 
damo ay nangangailangan ng masinsinang 
paggawa.

Manu-mano at mekanikal na pagdaramo
       Ang direktang pagkontrol sa damo 
ay maisasagawa sa pamamagitan ng: 
(1) manu-manong pag-aalis ng damo 
sa pamamagitan lamang ng kamay at 
(2) mekanikal na pagkontrol ng damo na 
gamit ang mga kagamitan na tulad ng 
pandamong naitutulak at pandamong 
nagagamit sa pagitan ng mga hilera ng 
tanim na palay. 
      Ang pagdaramo na kinakamay ay isang 
mabisang paraan ng pagkontrol ng damo. 
Gayunman, ito’y isang masidhing pagod-
gawa at hindi praktikal kapag isinasagawa 
sa maluwang na trabahuhan. 

Mga kagamitan:  Asarol, panggapas
Kung kailan magsasagawa ng pagdadamo 
gamit ay kamay
 • Kapag nag-aalis ng mga bahagi ng damong 
manaon at ilang partikular na mga damong 
pangmatagalan na nasa ilalim ng lupa.
 • Kapag nag-aalis ng mga damo sa mga 
hilera at mga tundos ng halamang palay 
na ang ginagamit na panugpo, tulad ng 
pandamong itinutulak, ay hindi magagamit. 
Ang pagbubunot ng mga bata pang damo 
na nasa yugtong may dalawa hanggang 
tatlong dahon sa pamamagitan ng kamay 
ay lubhang mahirap na isagawa.
 
 Upang maging mabisa ang pagdara-
mo na gamit ang kamay:
 1. Ibalam ang pagdaramo nang 
hindi bababa sa 2 linggo o kaya’y hanggang 
sa ang mga damo ay malalaki na at maaari 
nang sapulin ng kamay.
 2. Siguruhin na mayroong sapat 
na halumigmig sa lupa upang maging 
madali ang pagbubunot.
 3. Alisin ang mga damo mula sa 
bukid upang mapigilan sila na muling 
magkabuhay.
 
 Ang mekanikal na pagkontrol ng 
damo ay lubhang akma sa mga halamang 
inilipat-tanim na diretso ang hilera ng mga 
tundos. Ang pamamaraang ito ay nangan-
gailangan ng maikling panahon at kaunt-
ing gastos lamang kaysa sa pagdaramong 
kinakamay.

Kagamitan: Umiinog o naitutulak na 
kagamitang pandamo 
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 1. Tiyakin na mayroong sapat na 
halumigmig ang lupa bago isagawa ang pag-
daramo. Mahirap na gamitin ang ganitong 
uri ng kagamitang pandamo kapag tuyung-
tuyo ang lupa.
 2. Paraanin ang pandamo sa 
pagitan ng mga hilera. Sa pamamagitan nito, 
nailulubog ang mga damo at napuputol ang 
sistema ng mga ugat nito na magiging 
dahilan upang hindi na sila muling makatu-
bo pa. Ang hindi tamang paggamit ng uring 
ito ng pandamo ay maaaring makapinsala 
sa tanim na halamang palay.

 Ang paggamit ng mekanikal na 
pansugpo ng damo ay maaaring hindi 
kasing bisa ng pagdaramo na kinakamay sa 
dahilang ang mga damo sa loob ng mga 
hilera ng halamang palay  ay hindi 
naaalis. Ang kumpetisyon ng halamang 

palay at mga nakaligtas na mga damo ay 
nagiging mapaminsala.
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Talahanayan 7. Talaan ng mga herbisidyo na magagamit sa sabog-tanim na halamang palay.

Larawan 2. Mga pamamaraan ng pagsugpo ng mga damo sa palayan.

Pamamahala ng Peste

Herbicide name
Weeds 

controlled
Time of 

application
Rate of 

application
Paalala

2,4-D annual 
sedges and 
broadleaves 

21-28 DAS 1.0-1.5 L/ha Ang damo ay dapat nakaangat sa lebel ng tubig.
Patubigan sa loob ng 2 hanggang 3 araw pagkatapos
magspray.a.  2,4-D amine 

b.  2,4-D IBE 
Bensulfuron-methyl broadleaves 4-8 DAS 500-700 g/ha Kailangan may tubig ang palayan sa loob ng 4 na

araw. Ang herbisidyo ay compatible sa ibang uri ng 
herbisidyo. Magspray ng 80-60 litro kada ektarya.

Bentazon perennial 
and 
annual 
sedges 

2.0 L/ha weeds at 2-10 
leaf 
stage 

Ang damo ay dapat nakaangat sa lebel ng tubig at 
basa. Magspray ng 500 litro kada ektarya.

Bispyribac sodium annual 
grasses 
except L. 
chinensis, 
sedges, and 
broadleaves  

20-35 DAS 250 ml/ha Bago magspray, panatilihing nakalabas ang mga
damo ng kalahati. Patubigan muli sa loob ng 1-3 
araw pagkatapos magspray.

Butachlor
(emulsifiable
concentrate with 
safener)

grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

2-5 DAS 
(Emulsified 
concentrate 
with 
safener)

0.75-1.0 L/ha Magspray sa basa-basang lupa. Magpatubig ng 
naaayon para hindi lumubog ang mga tanim na
palay. Magspray ng 200 litro kada ektarya.



Source: PhilRice. 2001. Management options for ricefield weeds. Rice technology bulletin No. 38
Herbicides listed above were based on the lists of registered pesticides by the Fertilizer and Pesticide Authority (FPA) as of 
September 2016    
DAA - days after application; DAS - days after seeding; DBS - days before seeding

Talahanayan 7. Talaan ng mga herbisidyo na magagamit sa sabog-tanim na halamang palay (cont.)
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Herbicide name
Weeds 

controlled
Time of 

application
Rate of 

application
Paalala

Butachlor
(granule)

grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

2-4 DBS (Days 
Before 
Seeding)

20 kg/ha Isabog ang binhi 4 na araw pagkatapos magspray ng 
herbisidyo. Patubigan ang bukid 6-8 araw
pagkatapos magsabog ng binhi. Panatilihin ang 2-3 
sentimetrong tubig sa loob ng 1-2 araw.

6-8 DAS 
(Granule)

20 kg/ha Patubigan ang bukid 1 araw pagkatapos magsabog
ng pamatay damo. Panatilihin ang 2-3 sentimetrong
tubig sa loob ng 1-2 araw.

Butachlor + 
propanil 

annual 
grasses; 
annual and 
perennial 
sedges and 
broadleaves 

6-10 DAS 1.5-2.0 L/ha Magspray sa basa-basang lupa. Lagyan ng tubig ang
palayan 1-3 araw pagkatapos magspray. Magspray
ng 200 litro kada ektarya.

Cyhalofop-butyl annual 
grasses 

8-15 DAS 1.0 L/ha Magspray sa basa-basang lupa. Patubigan muliang
bukid 3 araw pagkatapos magspray.

MCPA annual sedges 
and 
broadleaves 

6-10 DAS 1.5-2.5 L/ha Ang damo ay lampas sa lebel ng tubig. Bawasan ang
tubig upang makita ang damo. Patubigan muliang
palayan 2-3 araw pagkatapos magspray.

Metsulfuron + 
chlorimuron

broadleaves 
and sedges 

25-30 DAS 30 g/ha Magspray sa basa-basang lupa o may tubig ng 2-3 
sentimetro ang lalim. Patubigan muliang bukid 3-4 
araw pagkatapos mag-spray. Ang mga sintomas na
namamatay na damo ay makikita 5-7 araw
pagkatapos magspray.

Oxadiazon grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

3-5 DAS 1.5-2.0 L/ha Kailangan may tubig ang palayan. Ang herbisidyo ay 
kompatibol sa ibang uri ng pamatay damo. 

Penoxsulam + 
cyhalofop butyl

grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

15-25 DAS 0.5-1.0 L/ha

Pretilachlor + 
feclorim

grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

0-3 DAS 1.0 L/ha Magspray sa basa-basang lupa. Magsprayng 160-
224 na litro kada ektarya.

Pyribenzoxim annual 
grasses

8-16 DAS 500-600ml/ha Patubigan muliang palayan 1-3 araw pagkatapos
magspray.

Pyribenzoxim + 
cyhalofop butyl

annual 
grasses

12-16 DAS 1.0 L/ha Patubigan muliang palayan 1-3 araw pagkatapos
magspray. Maaaring magspray muli30-35 araw
pagkatapos ng naunang pagspray.

Thiobencarb annual 
grasses and 
sedges

5-7 DBS     1.5 L/ha Panatilihing maayos ang lebel ng tubig upang
maiwasang lumubog ang tanim na palay.



Talahanayan 8. Talaan ng mga herbisidyo na maaaring gamitin  sa mga halamang palay na inilipat tanim sa Pilipinas.*

Herbicide name
Weeds 

controlled
Time of 

application
Rate of application Reminders

2,4-D annual sedges 
and 
broadleaves 

21-28 DAT 1.0-1.5 L/ha Reduce water level to expose weeds before application. 
Re-flood within 2-3 DAA. 

a.  2,4-D amine

b. 2,4-D IBE

Bensulfuron-methyl

broadleaves 4-8 DAT 500-700 g/ha Works best with standing water that should be retained 
for at least 4 days. Compatible with other herbicides. Spray 
volume is 80-160 L/ha. 

Butachlor

grasses,  
sedges, and 
broadleaves 

2-5 DAT 0.75-1.0 L/ha Apply to moist and puddled soil. Control water normally 
after applying without submerging seedlings; spray volume 
is 200 L/ha. 

2-4 DAT 20 kg/ha Apply in the field with 3-5 cm water. Maintain water until 
4-5 DAA for better weed control. 

2-4 DAT 
(Dapog) 

1.0 L/ha Apply in the field with 3-5 cm water. Maintain water until 
4-5 DAA for better weed control. If applied on saturated 
soil, irrigate immediately; maintain 2-3 cm water for 4-6 
DAA. 0-4 DAT 

(Wetbed) 

Butachlor + Propanil

annual 
grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

6-10 DAT 1.5-2.0 L/ha Apply on saturated soil. Flood field 1-3 DAA; spray volume 
is 200 li/ha. 

Fenoxaprop P-
ethyl+ethoxysulfuron

annual grasses 15-20 DAT 500ml/ha Flush the field or reduce water to expose the grass 
weeds.Rice plants must not be submerged after the 
application of the herbicide.

MCPA 

annual 
grasses, 
sedges, and 
some 
broadleaves  

25-30 DAT 1.0 L/ha Reduce water to expose weeds. Re-flood within 2-3 DAA. 

Metsulfuron-methyl + 
chlorimuron

grasses, 
broadleaves, 
and sedges 

5-8 DAT 40 g/ha Apply on saturated soil or in a field with 2-3 cm water. If 
sprayed on saturated soil, reirrigate after 3-4 days. 
Symptoms appear at 5-7 DAA. Spray volume is 160 L/ha. 

20-35 DAT 30 g/ha

Oxadiazon

grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

3-5 DAT 1.5-2.0 L/ha Works best with standing water or at least moist soil even 
after application; compatible with commonly used 
herbicides. Spray volume is 500-600 L/ha. Can be used in 
upland or dry-seeded rice. 

Pretilachlor
grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

0-3 DAT 1.0 L/ha Apply on saturated soil. Spray volume is 160-224 L/ha. 

Pretilachlor
grasses, 
sedges, and 
broadleaves 

0-3 DAT 1.0 L/ha Apply on saturated soil. Spray volume is 160-224 L/ha. 

Source: PhilRice. 2001. Management options for ricefield weeds. Rice technology bulletin No. 38
Herbicides listed above were based on the lists of registered pesticides by the Fertilizer and Pesticide Authority (FPA) as of September 2016     
DAA - days after application; DAS - days after seeding; DBS - days before seeding 
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Pamamahala ng Golden Apple Snail

depende sa pagkakaroon ng pagkain. Ang 
pinakapanirang yugto nito ay kapag ang 
haba ng kanyang bahay-balat ay mula 10 
milimetro (kasing laki ng buto ng mais) 
hanggang 40 milimetro (kasing laki ng 
bola ng pingpong). Ang babaing GAS ay 
may takip ang bahay-balat na palukong 
samantalang ang sa lalake naman ay 
malukong. Ang bahay-balat ng may sapat 
nang gulang na babaing GSA ay pakurbang 
papaloob samantalang ang sa lalake naman 
ay pakurbang palabas.

Palatandaan ng paninira    
 Ipinakikita ng larawan 2 ang siklo ng 
buhay ng GAS mula sa pagiging itlog 
hanggang sa abutin ang maturidad 
(PhilRice, 2001). 

Mga itlog   
 • Inilalabas sa gabi sa alinmang mada-

 Ang Golden Apple Snail ay isang uri 
ng kuhol na idinating sa Asia mula sa Timog 
Amerika noong mga taong 1980 bilang 
isang potensyal na pagkain ng tao, ngunit 
sa kasamaang-palad ay naging isang 
pangunahing salot na peste sa palay (IRRI, 
2009, PhilRice, 2001). Dalawa ang uri nito, 
Pomacea canaliculata at Pomacea 
maculata, na tinatawag na Golden Apple 
Snail (GAS), at lubhang mapanalakay at 
nakapagdudulot nang pagbaba ng ani 
hanggang sa 50%.

Mga katangian ng nasa gulang nang GAS
 Ang GAS ay nabubuhay ng mula 2 
hanggang 6 na taon na may mataas na 
pertilidad (PhilRice, 2001). Ang bahay 
nitong balat ay murang kayumanggi; ang 
laman ay malagatas na puti hanggang 
ginintuang kulay-rosas o kaya’y kulay 
kahel (Larawan 1). Ang kanyang laki ay naka-

Larawan 1. Golden apple snails na makikita sa palayang 
may tubig.
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dahong lugar, mga pilapil, at mga bagay 
(tulad ng sanga, tulos, mga bato, at iba pa) 
na mataas kaysa lebel ng tubig.
 • Ang masa ng itlog ay malinaw na mala-
rosas na pula at nagiging maputlang rosas 
kapag malapit nang mapisa.
 • Napipisa ang mga itlog sa loob ng 7-14 
na araw.

Mga bagong pisa at may sapat nang gulang  
 • Ang mga bagong pisang itlog ay ma-
bilis na lumaki at maging yaong  may 
sapat nang gulang. Sila’y masyadong 
masiba sa pagkain.
 • Ang mga may sapat nang gulang na lalake 

ay nakikipagtalik ng 3-4 oras anumang oras 
sa araw sa mga kulumpon ng halaman na 
may sapat na panustos ng tubig sa buong 
taon.
 • Mabilis na dumami ang GAS. Ang inahin 
ay nakapaglalabas ng 1,000-1,200 itlog sa 
isang buwan. Kaya, ang pagsira sa mga it-
log ay isang napakamabisang istratehiya sa 
pagkontrol nito. 

Sama-samang pamamahala sa GAS
Naririto ang mga hakbang sa sama-samang 
pamamahala sa GAS habang nililinang ang 
bukid at sa iba’t-ibang yugto ng lumalaking 
halaman.
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Larawan 2. Siklo ng buhay ng golden apple snail (PhiRice, 2001)

Larawan 3. Isang kumpol ng itlog ng golden 
apple snail sa katawan ng palay.



Bago ang pagtatanim Pagkatanim ng halaman Pagkaani

Paghahanda ng lupa Nagdadahon Nagbubuntis Maturidad Matapos na gapasin

A A at B D E

A= Pagpapastol ng itik, pamumulot (Larawan 4), paglalagay ng maliliit na kanal, paggamit ng mga pang-akit  
 na halaman (Larawan 5) at pagsira sa mga itlog.
B = Pamumulot, pagpapastol ng itik, panghuhuli sa pamamagitan ng screen, paglalagay ng tulos, at pagsira 
 ng kulumpon ng itlog.
K= Pagpapanatili ng mababaw na tubig sa bukid sa lalim lamang na 2 hanggang 3 sentimetro tatlong araw 
 pagkalipat-tanim (Larawan 6), pamumulot ng GAS, paggamit ng mga pang-akit na halaman, at 
 pagsira sa mga kulumpon ng itlog.
D = Pagpapatuloy sa pamumulot at pagsira ng mga GAS na may sapat nang gulang at ng mga itlog nito.         
E = Pagpapastol ng itik (Larawan 7), pagbubungkal ng tuyong lupa
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Larawan 4. Pagkolekta ng golden 
apple snail (GAS) sa bukid na tatamnan. 
Inirerekomenda na pulutin ang GAS 
sa umaga at hapon kung saan sila mga 
aktibo at madaling makita.

Larawan 5. Sambong (A) at Makabuhay (B) ang mga halaman na may likhang 
nakamamatay sa sangkap laban sa GAS.
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Larawan 6. Pagbabawas ng tubig sa pinitak upang malimi-
tan ang pagkilos at pagkain ng GAS.

Larawan 7. Gamitin ang maliliit na GAS para pakain sa 
mga bibe.



Pamamahala ng mga Insekto sa Ekosistema ng Palay

Ang mga gagamba ay kumakain ng mga 
insekto o nambibitag ng mga insekto sa 
pamamagitan ng kanilang sapot. Ngunit 
hindi naman lahat ng mga gagamba ay 
humahabi ng sapot.  
 Ang mga insekto na kumakain 
ng ibang hayop ay tinatawag na 
lamankain (carnivore) at ang iba naman 
sa kanila na kumakain ng halaman ay 
tinatawag na halamankain (herbivore). Ang 
mga insekto naman na kumakain ng 
halaman at karne ay tinatawag na 
tanankain (omnivore). Ang mga hayop na 
kumakain ng kapwa hayop, na tulad ng mga 
lamankain at tanankain, ay mahalaga sa 
anumang ekosistema, sa dahilang 
nagagawa nilang panatilihin ang ibang uri 
na magkaroon ng malabis na populasyon.
 Hindi lahat ng mga insekto ay 
mapanira. Ang iba ay kapaki-pakinabang sa 
dahilang napananatili nila  sa 
kakaunting dami lamang ang populasyon ng 
mga mapanirang insekto.  Samantala, ang 
iba naman ay nakatutulong sa pagpapabu-
lok ng mga bagay na nabubulok.

Grupo ng mga Insektong Napakikina-
bangan
 Ang mga insekto ay mayroong mga 
ginagampanang papel sa ekosistema. Ito’y 
kinabibilangan ng muling-gamit ng mga 
bagay na biyolohikal, panunugpo ng mga 
peste, nutrisyon ng mga buhay-ilang, at 

 Ang mga insekto ay karaniwang 
ipinalalagay na isa sa mga kaaway ng 
sangkatauhan dahil sa mapaminsalang mga 
sakit na dinadala nila at sa mga paninirang 
naidudulot nila sa mga halaman na 
humahantong naman sa kakulangan ng 
pagkain ng tao. Gayunman, ang mga 
kakila-kilabot na gawain ng mga 
insekto ay bunga ng iilan lamang na mga 
mapanirang uri ng kulisap samantalang 
naipagwawalang-bahala naman ang 
kanilang ginagampanang papel na pagiging 
kaibigan ng magsasaka. Ang seksiyong ito 
ay magpapakita ng di-gasinong nalalaman 
na kaangkinan ng mga insekto upang ang 
papel na kanilang ginagampanan para sa 
sangkatauhan at sa kapiligiran ng halamang 
palay ay ganap na maunawaan at 
mapahalagahan.

Ang insekto  
 Ang insekto ay may katawang ang 
istrakturang kalansay-panlabas ay nahaha-
ti sa tatlong bahagi:  ulo, dibdib at tiyan. 
Mayroon itong tatlong pares ng magkakaug-
nay na binti’t hita, tambalan at simpleng 
mata, isang pares ng antena, at dalawang 
pares ng pakpak.
 Ang mga gagamba at garapata ay 
karaniwang naipagkakamali na mga 
insekto. Ngunit sila’y may apat na pares ng 
paa, simpleng mata, walang antena, at may 
isang katawan na may dalawang seksiyon. 
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pag-proseso ng mga organikong bagay na 
nakatutulong sa pagbuo ng lupang pang-
ibabaw. 
 Ang mga sumusunod ang kanilang 
mga mahahalagang gawain:
 • Bilang halaman-kain na kumakain 
nga ng mga halaman
 • Maninila o tagahuli (na pangka-
lahatan, mapamili) na ang mga ito, bata 
pa man o may sapat nang gulang, ay 
pumapatay o nanghuhuli ng mga binibikti-
mang organismo. Marami sa mga insekto 
at mga gagamba ay mga maninila ng mga 
mapaminsalang peste. Karamihan sa kanila 
ay hindi mapamili. Sila’y nanghuhuli ng mga 
bibiktimahin gabi’t araw at makikita ang 
kanilang presensya sa buong taon. 
 • Bilang parasitiko – isang uri ng 
organismo na nabubuhay sa panginginain 
sa loob o labas ng ibang nabubuhay na mga 
organismo. Ang halimbawa ng mga ito’y ang 
mga putakti at mga langaw. Habang uod pa 
lamang, sila’y umaasa ng pagkabuhay sa 
kinakakabitang organismo na 
nagpapatuloy hanggang sa kanilang lubos 
na pag-aanyo. Ang kanilang mga itlog ay 
inilalagak sa o malapit sa kanilang 
tagasilbing organismo. Ang bawat isa sa mga 
parasitikong ito ay mahalaga sa pagkontrol 
ng mga mapanirang mga insekto. Ang mga 
maysapat nang gulang ay kumakain ng 
nektar at mga matatamis na likido sa 
halaman. 
 • Bilang mga organismong kumakain 
at nagpapabulok sa mga organikong bagay 
(detritivore) na nagbabalik ng mga maha-
halagang nutriyent sa ekosistema. Ang mga 
halimbawa nito’y ang mga mikrobiyo, amag, 

insekto at mga bulate.

Ang ekosistema ng palay 
 Ang ekosistema ng palay ay 
kinabibilangan ng lahat na nabubuhay 
(biotic) at hindi nabubuhay (abiotic) na 
mga komunidad na nakikipag-ugnayan sa 
kapaligiran. Ang mga halamang palay, mga 
insekto, gagamba, palaka, kuhol, daga, 
ahas, mga ibon, at iba pang katulad nila ay 
mga buhay na mga bagay sa ekosistema ng 
palay samantalang ang lupa, sikat ng araw, 
tubig, abono, at iba pang mga inilalagay na 
kemikal ay hindi mga buhay na bagay. Kaya 
sa isang balanseng ekosistema ng palay, ang 
mga halaman, insekto at iba pang mga 
hayop ay payapang namumuhay nang 
magkakasama at hindi nananakit sa isa’t isa.
 • Ang Halamang Palay. Ang palay ay 
siyang pangunahing pagkain ng mga tao sa 
Asya, isang kontinenteng tinatahanan ng 
higit na nakararaming populasyon sa 
mundo. Ang halamang palay ay itinatanim 
sa rehiyong tropikal na kung saan mayroong 
saganang ulan.  
 • Populasyon. Isang grupo ng 
organismo na magka-uri na nabubuhay sa 
isang partikular na lugar; mahahalimbawa, 
batay sa paliwanag na ito, ay ang 
populasyon ng halamang palay o insekto.
 • Komunidad o Pamayanan. Ito’y 
binubuo ng lahat ng mga nabubuhay na 
populasyon na dumarami sa isang partiku-
lar na lugar. Ang mga tanim na halamang 
palay ay pinagbabahayan ng populasyon ng 
insekto, mga gagamba, kuhol, daga at iba 
pang organismo. Sama-sama, ang mga 
populasyong ito ay siyang bumubuo ng 
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pamayanan sa bukid.
 • Ekolohiya. Ito’y isang pag-aaral 
kung paanong ang mga nabubuhay na mga 
bagay ay nakikipag-ugnayan sa isa’t isa at sa 
kanilang kapaligirang ginagalawan.
 • Kapaligiran. Ito’y ang lahat ng mga 
nabubuhay at hindi nabubuhay na mga 
bagay na nakapaligid sa mga nabubuhay na 
bagay.

Pag-uugnayan ng mga Nabubuhay na 
Bagay sa isang Komunidad   
 Namamayani ang iba’t ibang uri ng 
pag-uugnayan sa isang komunidad at ang 
lahat ng mga komunidad ay hindi 
makapamumuhay kung wala ang kaukulang 
pag-uugnayan (Talahayanan 1).
 • Mutualismo. Ito’y ang pag-uug-
nayan ng dalawang orgnismo na 
namumuhay nang magkasama at umaasa 
sa isa’t isa.
 • Komensalismo. Ito’y ang pamu-
muhay nang magkasama ng dalawang 
organismo na ang isa ay nakikinabang 
samantalang ang isa ay hindi naman 
naaapektuhan.
 • Parasitismo. Ito’y ang pamumu-
hay ng dalawang organismo na ang isa ay 
napipinsala ng isa at ang isa nama’y siyang 
nakikinabang.

Kung ano ang Nagagawa ng mga Insekto 
sa Ekosistema ng palay     
 Ang mga insekto ay nakapagdudulot 
ng kasamaan at kabutihan sa ekosistema 
ng palay. Gayunman, ang pagkakaroon ng 
malubhang pinsala sa halamang palay ay 
bihira lamang samantalang bawat oras ay 
nakapagdudulot sila (ang mga insekto) ng 
kabutihan.
1. Tagasimot at Tagapagpabulok ng mga 
Organikong Bagay. Lahat ng mga nab-
ubuhay na bagay ay namamatay at sila’y 
nagiging pagkain naman ng mga tagasimot 
at ng mga tagapagpabulok. Kung wala sila, 
ang mundo’y mapupuno ng mga patay na 
bagay.
 Tagasimot. Sila’y mga hayop na 
kumakain ng mga patay na hayop o mga 
halaman. Habang isinasagawa nila ang 
panginginain ay dinudurog nila ang kinakain 
sa maliliit na piraso. Ang halimbawa ng 
mga tagasimot ay mga langaw, putakti, 
bukbok sa kahoy, kuliglig, at ipis. Ang 
bulate ay mga maninimot din, ngunit 
sinisira lamang nila ang mga halaman.
 Tagapagbulok. Sila yaong humahalili sa 
tagasimot kapag natapos na ng mga ito 
ang kanilang gawain at sila na yaong 
tumatapos ng gawain. Ang mga insekto’y 
kumakain din at nagpapabulok din ng mga 

Talahanayan 1. Pagpapakita ng simpleng mga pag-uugnayan ng mga nabubuhay na organismo sa isang komunidad.
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Uri ng ugnayan Organismo 1 Organismo 2

Mutualismo May pakinabang May pakinabang

Komensalismo May pakinabang May pakinabang

Parasitismo May pakinabang May pinsala
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halaman bagama’t ang mga baktirya o mga 
mikrobyo at mga amag ang siyang mga 
pinakamalakas na mga tagapagpabulok.
2. Nakapananakit at nakapaninira ng 
mga halamang pagkain at mga istraktura 
(bilang mga peste).  Ang ilan sa mga insekto 
ay naninira ng mga istrakturang kahoy 
(tulad ng anay, bukbok), naghahatid ng mga 
sakit sa halaman (mga ngusong kabayo), at 
naninira rin sa mga produktong agrikultural 
(tulad ng bukbok). Ang mga insektong ito ay 
tinataguriang peste o salot ngunit kakaunti 
lamang ang uri nila. 
3. Tagapagkalat ng sakit ng halaman.  Ang 
mga insekto ay hindi nakapagdudulot ng 
sakit ngunit sila’y nagsisilbing tagapagdala 
ng mga mikrobiyong nagdudulot ng mga 
sakit. Ang isa sa mga halimbawa nila’y ang 
berdeng ngusong kabayo na siyang nag-
dadala ng sakit na tungro sa palay.
4. Bilang Pagkain. Ang maraming magsa-
saka sa kanilang kulturang panlipunan ay 
nanghuhuli ng mga insekto (tulad ng 
ararawan, tipaklong, at salagubang) habang 
sila’y naghahanda ng bukid na pagtatamnan 
at ginagawang pagkain sa dahilang matata-
as ang mga protinang taglay ng mga ito.

Mapaminsalang Insekto sa Halamang 
Palay at mga Pamamahalang Pwedeng 
Gawin  
 Ang mga insekto ay hindi nagdudulot 
ng mga sakit sa halaman. Ngunit sila’y 
nakapagkakalat ng mga ito bunga ng mga 
mikrobiyong nadadala nila habang sila’y 
nanginginain sa mga maysakit na mga 
halaman at naililipat naman kapag sila’y 
nanginain sa mga malulusog na halaman. 

Ang mga mikrobyo na nadadala nila ay ang 
mga bayrus at mga mikrobyo sa halaman.

Kaugnayan ng Peste ng Palay sa Abono  
 Ang pagkakaroon ng maraming 
peste ng palay at paninira ng mga ito sa 
kapaligiran ng halamang palay ay naapek-
tuhan din ng mga walang-buhay na bagay. 
Ang pinakamabuting halimbawa nito ay 
ang paggamit ng abono na ipinakikita sa 
Talahanayan 2.
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Mapamimiliang Pamamahala ng Peste na 
Nakabatay sa Ekolohiya 
 Ang mga kapakipakinabang na 
mga organismo ay pangkaraniwan nasa 
bukid. Sila ang ating mga unang linya ng 
depensang biyolohikal laban sa mga 
pesteng insekto at sila’y napakahalaga sa 
pagtatagumpay ng Integrated Pest 
Management (IPM o Pinagsamasamang 
Pamamahala sa Peste) sa pagpapalayan.
 Ang IPM ay ang paggamit ng iba’t 
ibang pamamaraan ng pagkontrol sa 
yugtong lumalaki at nakalaki na ang 
halaman. Ang pagpapamalagi at 
pagdaragdag ng populasyon ng mga 
kaibigang insekto o iba pang maliliit na 
organismo sa bukid ay nakatutulong sa 
pagbawas ng pagdepende ng mga 
magsasaka sa paggamit ng mga 

pestisidyong kemikal. Ang mga 
nakatutulong na mga insekto na tulad ng 
Trichogramma at ng amag na 
Metarhizium ay napararami sa laboratoryo 
at pinakawawalan sa bukid para paramihin 
pa ang kanilang populasyon. 

Produksyon ng Palay sa Nakabubuting 
Kapaligirang Ekolohikal  

 • Alamin ang mga pesteng insekto at ang 
di-mapaminsala sa kapaligiran (Talahayanan 
3).
 • Alamin ang kahalagahan ng mga insekto 
at papel na kanilang ginagampanan sa eko-
sistema ng palay. 
 • Palaganapin ang paggamit ng biyolohikal 
na pamatay-peste.
 • Ibahagi ang kaalamang ito sa iba.

Abono Kapag Marami Kapag Tama Lamang Kung Kulang Naman

Nitrogen (N) Nakapagpapahina sa
halamangpalay dahil sa
ngusong-kabayo, aksip,
maninira ng dahon

Phosphorus (P) Nagpapababa sa
populasyon ng ngusong
kabayo

Potassium (K) Lumalakasang paninira
ng mga ngusong
kabayo, aksip, at mga
maninira ng dahon

Silicon (S) Nakababawasnang
paninira ng ngusong
kabayo, aksip at maninira
ng dahon

Talahanayan 2. Epekto ng iba’t ibang uri ng abono sa mga parte ng palay.

Paunawa: Ang blankong ispasyo ay nagpapahiwatig na walang malinaw na kaugnayang napatunayan.  
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Ang mga susunod ay siyang mahahalagang 
peste ng halamang palay (Talahanayan 3):

Pesteng Insekto Siklo ng Buhay Mapaminsalang Yugto Edad ng Palay na
Naapektuhan Pagkasira ng Halaman

Green Leafhopper 24-28 Nymph and adult Seedling to tillering Virus vector, reduce 
plant vigor

Brown Planthopper 22-25 Nymph and adult Seedling to tillering Virus vector, 
hopperburn

Whitebacked 
planthopper 20-24 Nymph and adult Seedling to tillering Virus vector*, 

hopperburn

Rice black bug 32-42 Nymph and adult All growth stages Drying and wilting 
(bugburn)

Rice bug 28-35 Adult Soft dough to milking Partially filled and 
unfilled grains

Yellow, white, and 
striped stemborers 30-45 Larva Vegetative to heading Deadheart and 

whitehead

Whorl maggot 25-30 Larva 
(maggot)

Seedling to early 
tillering Damage leafblades

Rice caseworm 30-35 Larva Seedling to early 
tillering

Cut leaf tips, damage 
leafblades

Leaffolder 27-35 Larva Tillering to flowering Folded leafblades
with white streaks

Cutworm and 
armyworm 36-42 Larva (caterpillar) Seedling to panicle 

stage Devoured leaves

Talahanayan 3. Iba’t ibang uri ng peste, siklo ng buhay, mapaminsalang yugto, edad ng palay na naapektuhan, at uri ng pagkasira ng halaman.

*Naiulat sa China, Vietnam, Japan ngunit hindi sa Pilipinas.
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Iba’t ibang pagkasira sa halamang palay bunga ng aksip at impeksiyon ng leaffolder.

Whitehead na bunga ng paninira ng aksip Pagkasira bunga ng aksip
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Mapanirang Insekto Pamamaraan Dapat gawin

Green leafhopper  Magtanim ng mga baraytina may resistansya
 Pagsabay sabay na taniman
 Maingat na paggamit ng insektisidyo upang mapangalagaan ang mga

parasitoid at predator

 Pagpili ng angkop na
barayti

 Pagplano bago magtanim
 Panahon ng tagsuwi

Brown and whitebacked
planthoppers

 Magtanim ng mga barayti na may resistansya
 Pagsabay sabay na taniman
 Maingat na paggamit ng insektisidyo upang mapangalagaan ang mga

parasitoid at predator
 Regular na obserbasyon at monitoring ng planthopper sa mga hybrid

 Pagpili ng angkop na
barayti

 Pagplano bago
magtanim

 Panahon ng tagsuwi

 Seedling hanggang
pagsuwi

Rice black bug  Panatilihin ang hindimapaminsalang populasyon ng pestesa
pamamagitan ng: 
Pag-conserve ng mga natural na kalaban
Paglalagay ng Metarhizium fungus
Mapiling paggamit ng insektisidyo

 Pagsusurihanggang
booting at regular na pag
monitor ng populasyon
ng peste upang
makakuha ng dapat
gawing desisyon. 

Stemborers  Pagsabay sabay na taniman
 Alamin ang pinakamataas na populasyon ng insekto sa isang lugar

 Pagpaplano bago
magtanim

 Magexpect ng mataas na
paglaganap ng peste
para sa paghahanda sa
mga dapat gawin.

Whorl maggot and 
caseworm

 Pagsabay sabay na taniman
 Pagpapanatiling naturalna kalaban

 Pagpaplano bago
magtanim

 Sa lahat ng yugto ng 
paglago ng palay

Leaffolder  Pagsabay sabay na taniman
 Iwasan ang sobrang paggamit ng Nitrogen
 Pagpapanatiling natural na kalaban

 Pagpaplano bago
magtanim

 Panahon ng tagsuwi
 Sa lahat ng yugto ng 

paglago ng palay
Cutworm and armyworm  Pagsabay sabay na taniman

 Alisin ang mga damo
 Wastong paglalagay ng insektisidyo
 Pagpapanatiling natural na kalaban

 Pagpaplano bago
magtanim

 Pagsuwihanggang
panicle initiation

 Panahon ng tagsuwi
 Sa lahat ng yugto ng 

paglago ng palay

Talaan ng mga Praktikal na Pamamaraan na Magagamit para sa Bawat Mapanirang Insekto.
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Pamamahala ng mga Sakit ng Palay sa Ekosistema ng 
Palay

ng sa dahon, suwi, at laki) ng halaman na 
nagsisilbing daan para humina o bumaba 
ang kalidad ng ani.
 Ang anumang kundisyon ng sakit 
ay magagawang kilalanin base sa mga 
palatandaan o mga sintomas na sumusul-
pot (halimbawa ay pagbabago ng kulay, 
pagkabansot, pagkakaroon ng paltik-paltik 
sa dahon, pagkakaroon ng sugat) at mga 
hayag na istraktura o palatandaan (tulad ng 
amag, pagkakaroon ng bukol sa katawan) 
na sanhi ng mga ahenteng tagapagdala ng 
mga ito na may kaugnayan sa proseso ng 
pagkakaroon ng sakit.  
 Ang tagapagdala ng sakit ay 
maaaring buhay na ahente (biotic) o 
walang buhay (abiotic). Ang mga buhay na 
ahente (halimbawa ay mikrobiyo, amag, 
iba’t ibang mga bayrus) ay nakahahawa sa 
malulusog na dinapuang palay samantalang 
ang walang buhay (tulad ng tubig, kemikal, 
temperatura) ay hindi nakahahawa.
 Ang mga katutubong sakit 
(endemic) ay palagiang lumilitaw ngunit 
di-lubhang nakaaapekto. Kapag ang 
mga ito’y mabilis na dumami sa isang 
populasyon ng halaman sa maikling 
panahon, masasabing nagkaroon na ng 
epidemya.
 Paminsan-minsan, ang mga napamu-
mugaran ay nakahahawa rin, na ang ibig 
sabihin ay makaaapekto sa malulusog na 
halaman. Sa katunayan, ang mga ahenteng 

 Ang pamamahala sa mga sakit ng 
halamang palay ay isa sa pinakamahalag-
ang bahagi sa produksyon ng palay na ang 
layunin ay maiwasan ang pagbaba ng ani. 
Ang pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit ang 
halamang palay hanggang sa lebel na hindi 
pa lubhang nakapipinsala ay basehan sa 
paglulunsad sa gawaing ito. Ang prinsipyong 
“pagkakaroon ng insidente ng peste ay 
gawaing nasa ilalim ng pamamahala ng 
halaman” ay nagpapahiwatig ng 
masalimuot na sistema ng pag-uugnayan 
ng peste at halaman na dapat na maintindi-
han sa ilalim ng kontekstong pag-uugnayan 
ng lahat ng mga mahahalagang gawain sa 
produksyon ng palay.
 Ang kabanatang ito ay nagpapali-
wanag sa mga pangunahing sakit na nag-
papalugmok sa halamang palay na siyang 
nagiging dahilan sa pagkabawas ng dapat 
na kitain. Upang masugpo ang ganitong 
kalunus-lunos na paninira, inilalarawan dito 
ang iba’t ibang pamamaraang umaayon sa 
mga paraan ng pamamahala ng palay at 
lupa upang ang sinasakang lupa ay maging 
akma sa mahusay na paglago ng halamang 
palay.

Panimula
 Ang anumang sakit ay nakapag-
papauntol o nagpapatigil sa normal na 
gawain (tulad ng kamatayan, pagkakaroon 
ng kaukulang lakas) at sa istraktura (tulad 
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ito ang nagiging dahilan sa paglaganap ng 
sakit mula sa halamang naapektuhan tungo 
sa iba. Kaya nga, nararapat ang kaukulang 
pagkilala sa mga sanhi ng mga sakit na siyang 
magiging daan naman para sa matagumpay 
na pamamahala sa pugsugpo ng mga sakit 
ng halaman.

Pagkilala sa Sakit ng Halaman 
 Ang pagkilala o matagumpay na 
pagsusuri ay isang kritikal na hakbangin 
na maisasagawa sa pamamagitan ng 
pagmamasid at kaukulang pagtaya. Ang 
sumusunod ay mga praktikal na paraan 
para sa pag-alam sa sakit na hindi na 
nangangailangan pa ng paggamit ng 
kaukulang kagamitan:

1. Tingnan ang mga sintomas at suriin nang 

malapitan.
 Ang mga sintomas ay maaaring 
maihayag ng buong halaman o anumang 
bahagi nito (tulad ng ugat, mga dahon, 
huwaho, lapak, uhay, at mga butil).
 1.1 Ang pagkabansot at pagiging 
 pandakin ay tumutukoy sa 
 pagkukulang sa laki ng halaman. 
 Ito’y makikita sa malayuan dahil sa 
 hindi pantay-pantay na paglaki ng 
 halaman. Ang pagiging bansot ng 
 halamang palay ay bunga ng kanilang 
 maiigsing biyas, na siyang distansiya 
 mula sa huwaho hanggang sa buko. 
 Ang sintomas na ito ay naghahayag 
 din nang pamiminsala ng mga 
 mapanirang insekto at kakulangan sa 
 nutriyent at patubig sa mga halaman.
 1.2 Ang paninilaw o 
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 chlorosis ay pagkakaiba sa 
 karaniwang kulay na berde ng 
 halaman. Makikita rin sa malayuan 
 ang sintomas dahil ang ilan o lahat ng 
 mga dahon ay nagpapakita ng 
 kaibhan ng kulay na matindi ang 
 pagkakaiba sa gawing dulo ng dahon 
 patungong ibaba. Ito’y inihahayag 
 din nang pananalasa ng mga 
 mapanirang insekto at nang 
 kakulangan sa nutriyent at sa tubig.
 1.3 Pagkamatay o Necrosis 
 ng mga himaymay ng halaman na 
 maaaring ma-obserbahan sa 
 malayuan. Maaaring ito’y 
 pangmaliitan lamang (baltik-baltik, 
 bahid-bahid) o kaya’y malawakan na 
 apektado ang buong halaman 
 (natutuyo, nabubulok). Ang mga 
 kahalintulad na mga sintomas ay 
 naghahayag din nang pamiminsala 
 ng peste at pagkasunog dahil sa 
 kemikal. 
 1.4 Pagkakaroon ng bukol 
 na sa malapitang pag-oobserba sa 
 halaman ay mahahayag ang mga mu
 munting ulbok sa mga daluyang-ugat 
 ng dahon na siyang karaniwang 
 bunga nang paninira ng bayrus. Ang 
 diretsahang panginginain ng mga 
 insekto ay nagiging sanhi ng ganitong 
 kundisyon o kalagayan.

 Ang mga ispesipikong sintomas ng 
mga pangunahing sakit ng halamang palay 
ay iniuulat sa mga sumusunod na 
seksiyon ng kabanatang ito na may 
detalyadong deskripsyon.

2. Isaalang-alang ang kalagayan ng 
halaman sa buong bukid at sa kanugnog 
na mga bukid. Ihambing ang estado ng 
kanilang paglaki sa mga malulusog na 
halaman na kabilang sa magkasing-uri at 
magkasing-edad na binhi.
 2.1 Paglitaw ng sakit. Nangyayari 
 ba ang paglitaw nang halos sabay-
 sabay? Lumilitaw ba sa buong yugto 
 ng paglaki ng halaman? May kaibhan 
 ba sa nagiging reaksyon ng iba’t ibang 
 mga binhi?
 2.2 Distribusyon ng sakit. 
 Naaapektuhan ba ang buong bukid 
 sa loob ng madaling panahon? 
 Kumakalat ba ng kulu-kulumpon 
 lamang o sa malaking bahagi ng lugar 
 sa madaling panahon? 
 2.3 Bilis nang pagkalat ng sakit. 
 Naaapektuhan din ba ng sakit na ito 
 ang mga katabing bukid sa madaling 
 panahon lamang?
 2.4 Kundisyon ng bukid. Hindi ba 
 naihandang mabuti ang bukid? Ang 
 mga kanal ba ng irigasyon at 
 padaluyang-palabas ng tubig ay 
 nasa masamang kundisyon?
 2.5 Ginamit na input. Hindi ba 
 angkop ang mga pestisidyo at mga 
 abonong inilagay? 
 2.6 Pagkakaroon ng mga 
 nakalalasong sustansya. Mayroon 
 bang mga palatandaan ng mga tagas 
 mula sa pagmimina o namumulang 
 lupa sa lugar?
  
 Kung ang mga sagot sa inilahad na ta-
laan ay “Oo”, ang dahilan ng mga umiral na 
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kundisyon ay bunga ng mga walang-buhay 
na mga ahente (abiotic).
3. Tingnan ang presensya ng ibang 
organismo. Ang mga problema sa sakit ay 
nalalaman na may kaugnayan ito sa mga 
insekto at mga damo.
4. Sumangguni sa mga magsasaka. 
Ang pangunang impormasyon ukol sa 
mga gawain, input na kailangan at 
pamamahala nito, at ang mga karanasan ng 
mga magsasaka sa nakaraan at 
kasalukuyang mga halaman ay lubhang 
mahalaga. Nakatutulong ang mga ito sa 
pagtiyak sa pinagmumulan ng problema at 
sa pagpapabilis sa pagbuo ng epektibong 
plano ng pamamahala. 

Mga Sanhi sa Pagkakaroon ng Sakit ng 
Halamang Palay

 Ang pagkakaroon ng sakit ng 
halamang palay ay maisisisi sa mga 
sumusunod na kadahilan:
 1. Bunga ng mga walang-buhay (abi-
otic) na mga salik
 • Hindi naikakalat mula sa maysakit 
 na halaman tungo sa malulusog na 
 halaman    
 • Ang mga apektadong halaman ay 
 karaniwang natitiyak sa 
 pamamagitan ng mga sintomas                                      
 Halimbawa: Tuyong mga dahon na 
 bunga ng kawalan ng halumigmig o  
 pagkasunog dahil sa kemikal;
 paninilaw ng dahon dahil sa 
 kakulangan ng nutriyent.                                   
 • Maaaring ihiwalay o isaayos sa 
 pamamagitan nang paglalagay o 

 pag-iwas sa mga salik na siyang 
 pinagmumulan ng problema 
 • Kadalasan ay nakaaapekto sa 
 malalawak na lugar sa loob lamang 
 nang maikling panahon.
  2. Bunga ng may buhay (biotic) na 
mga salik
 • Dahilan sa mga buhay na 
 organismo na siyang nagkakalat mula 
 sa maysakit tungo sa malulusog na 
 mga halaman
 • Batay sa uri ng sakit, ang pagkalat 
 ay nagtatagal ng panahon para sa 
 kanilang paglala at pagkalat
 • Nakikila sa pamamagitan ng mga 
 sintomas at ibang mga palatandaan
 • Maaaring masugpo sa pamamagi-
 tan nang pag-aalis o pagpuksa ng 
 parasitong ahente.

 Sa pangkalahatan, ang mga 
nakahahawang mga ahente na nagiging 
sanhi sa pagkakaroon ng malulubhang 
sakit sa mga halamang palay ay bunga 
ng mga amag, mikrobiyo, bayrus, at mga 
maninipsip. Kapag dumami sa loob ng 
grupo o kolonya, ang mga baktirya ay 
makikita sa pamamagitan ng magagaang 
na mikroskopyo. Ang mga maninipsip 
ay lubhang maliliit lamang at mga 
bayrus naman, na lalong maliliit, ay mas 
nakikita kapag ginamitan sa pagtingin 
gamit ang higit na matataas na uring 
mikroskopyo. Dahilan sa kanilang kaliitan, 
ang sukat nila ay sa millimicron o kaya’y 
nonometer (ang isang millimetro ay 
katumbas ng 1,000 millimicron).
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Ang mga Ahenteng Tagapagdala ng Sakit 
(pathogen)
 Ang mga pangunahing ahenteng 
tagapagdala ng sakit sa halamang palay ay 
ang mga sumusunod:

1. Amag (fungi)
• mga halamang walang chlorophyll o 
berdeng bagay na nagluluto ng pagkain
• nagkakaroon ng tila mga hibla ng manini-
pis na sinulid o filamento (o balahibo) na 
kumukuha ng nutriyent sa kinakakapitan
• dumarami sa pamamagitan ng sexual at 
hindi sexual na pamamaraan sa pamam-
agitan ng mga bahaging tumutubo o iba 
pang istraktura
• naikakalat sa malalayong lugar sa pam-
amagitan ng hangin  

2. Baktirya (bacteria)
• isahang selula na sobrang maliliit na or-
ganismo na may pananggalang na selula
• hugis pahabang pamalo
• may tila-panghagupit na mga bahagi
• maaaring lumaki o dumami sa sisidlang 
pinagpapatubuan
• dumarami sa paghahati-hati ng mga 
selula

3. Maninipsip (Phytoplasma)
• natatanging uri ng baktirya na nakaaa-
pekto sa mga masalimuot na himaymay 
ng halaman
• hindi kumikilos
• walang selulang pananggalang ngunit 
nababalot ng isang lamad
• hindi maaalagaan at hindi mapararami 
sa artipisyal na kapaligiran

• ang karamihan ay maaaring puksain ng 
tetracycline 
• naililipat ng mga insekto na dumarami 
sa tagapagdalang parasito

4. Mga bayrus (virus)
• sobrang maliliit na halos hindi na 
makita sa pamamagitan ng karaniwang 
mikroskopyo
• binubuo ng gene ng DNA o ng RNA 
• nakahahawa; kailangan ang buhay na 
pamamalagian para mabuhay
• nagpaparami na gamit ang aparato ng 
enzyme ng kinakakapitan na hindi iniha-
hayag ang kanilang mga impormasyon o 
presensya sa kinakakapitan
• nagkakaroon ng mga bagong lahi  
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

Leaf blast Tillering On leaves Small to spindle shaped 
lesions with brown 
border and gray center

Node blast Tillering Nodes of tillers Black and rotten stem 
nodes that later breaks

Neck blast Heading to ripening

Panicle blast

Base of flag leaf Black panicle node that 
later breaks; unfilled 
panicle

1. Rice blast
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

On leaf sheath Tillering to heading On leaf sheaths, just 
above the water line.

Sclerotia may be present 
on affected areas.

- Oval gray spots that later 
enlarge; with black-brown 
margins and gray center.

- Sheaths rot. 
- Panicle exertion affected 

when flag leaf is infected. 

On leaves Heading and at 
maturity

Basal portion of the 
leaves

- Lesions are irregular, 
banded with green-brown 
coloration. Center is grayish 
white.

- Leaf dies.

2. Sheath blight
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

On leaves Tillering Leaves - Small, circular, oval spots 
scattered on the leaves with 
gray center

- Spots fuse
- Leaf withers

Seedlings on seedbed Leaf coleoptiles and 
roots

- Brown spots on leaf coleoptiles
- Roots with black lesions

Heading to ripening On grains where the 
fungus enters the 
glume and infects 
the seeds

- Black spots on glumes, covered 
with dark brown velvety fungal 
spores

- Seeds are discolored and 
shriveled

 3. Brown Spot
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

On leaf sheath Late tillering to 
maturity

Culms (stems) near water 
line 

- Small, black irregular lesions on 
outer leaf sheaths near the water 
line

- Lesions enlarge and infect inner 
leaf sheaths and culm

Inside the affected leaf 
sheath and culm (stem)

- Rotten leaf sheaths with 
numerous sclerotia embedded in 
decaying tissues

4. Stem Rot (Pagkabulok ng Huwaho)
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

Of the uppermost leaf 
sheath that encloses 
emerging panicle

Tillering to panicle 
initiation

Uppermost leaf 
sheath and 
panicles

- Irregular lesions on 
the leaf sheath with 
gray center and 
brown margins

- Panicles emerge 
partially with mostly 
unfilled grains

Grains - Brown color, chaffy, 
and covered with 
white to light pink 
fungal growth

5. Sheath Rot (Pagkabulok ng Lapak)

CHAPTER 5

104



SH
EA

TH
 R

O
T 

di
se

as
e 

de
ve

lo
pm

en
t a

nd
 s

ev
er

ity
 D

IA
G

RA
M

105

Pamamahala ng Peste



Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

On seedlings Seedling In seedbed and 
newly planted 
seedlings

- Tiny water-soaked 
spots on lower leaves

- Spots enlarge, turn 
yellow, and dry rapidly

- Seedling wilts

On leaves Tillering to 
maturity

Leaves 
(presence of 
opaque dew 
drops on the 
lesions in the 
morning)

- Water-soaked stripes 
that later cover a large 
portion of the leaf 
blade

- Lesions are grayish 
white with wavy light 
brown margin

6. Bacterial Blight (Panunuyo ng Dahon)
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Appearance Susceptible Stage Where to Look Symptoms

On leaves Tillering to maturity Leaves - Fine translucent streaks 
that enlarge lengthwise

- Streaks merged forming 
large brown affected 
leaf

- Later, entire leaf turns 
brown and withers

7. Bacterial Leaf Streak 
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Mga Sakit ng Palay na Dulot ng mga 
Maninipsip (Phytoplasma)
 Ang pagkakaroon ng dahong kulay 
kahel at dilaw at pagkabansot ay mga sakit 
ng halamang palay na sanhi ng mga 

maninipsip. Ang mga ito’y may mahahabang 
panahon nang paghalimhim sa halaman at 
sa mga tagapagdala ng sakit.  

Disease Insect Vector Susceptible Stage Symptoms

Orange leaf Zigzag leafhopper Tillering - Well defined orange stripes 
along the leaf veins

- Turns golden yellow to deep 
bright orange

- Discolored leaves roll inward 
and dries out

- Plant dies before flowering

Yellow dwarf Green leafhoppers Tillering - General chlorosis
- Severely stunted
- Increased tillering
- Droopy leaves
- Few or no panicles

Orange leaf diseased plant                             Yellow dwarf diseased plant
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Mga Sakit ng Halamang Palay na Bunga ng 
Bayrus (virus)
 Ang apat na sakit ng halamang palay 
na bunga ng bayrus sa Pilipinas ay naililipat 
ng mga tagapagdalang insekto. Sa 
pangkalahatan, sila’y maaaring puksain 
nang magkakatulad na opsiyon sa 
pamamahala.

 Ang tungro ay nagiging malaganap 
at itinuturing na siyang pinakamalubhang 
sakit ng palay na dala ng bayrus sa tropikal 
na kontinenteng Asya.

Transmitted by: Susceptible Stage
Notice Changes 

on:
Symptoms

Only by the green 
leafhopper (GLH) 

Seedling to tillering Plant height

Leaves

Stunted with slight 
reduction in tiller 
number

Mottled young leaves; 
older leaves are yellow 
to yellow-orange

Tungro diseased plant                                                                                        
Tungro infected field
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Grassy Stunt at Ragged Stunt
   Ang mga ito’y naililipat lamang ng mga 
kayumangging ngusong-kabayo (brown 
planthopper o BPH).

Virus Disease Susceptible Stage
Notice Changes 

on:
Symptoms

Grassy Stunt Seedling to tillering Height
Leaves

Plant

- Severe stunting

- Short, narrow, pale 

green to yellow with 

dark brown spots

- Numerous small erect 

tillers, bushy growth 

stand

Ragged Stunt Seedling to tillering Height
Leaves

- Stunted

- Torn ragged leaves with 

twisted tips; vein 

swellings on leaves and 

near leaf collar; remain 

green

Brown Planthopper (BPH), the 
insect vector of grassy stunt 
and ragged stunt virus diseases
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Rice Dwarf (Pagkabansot)
 •    Ang pagkakaroon sa Pilipinas:
 Sa Midsayap, Hilagang Cotabato lamang na 
kung saan naiulat noong 1994. Mula naman 
noon ay wala nang naiulat na pamiminsala. 
 •    Mga insektong tagapagdala. Ang 
berdeng balang na N. nigropictus ngunit 
hindi ang N. virescens at ang sumisigsag na 
tipaklong. 
 •    Mga sintomas. Nagsisimula 
sa maliit lamang na batik o guhit sa mga 
daluyang-ugat ng dahon. Sa kalaunan, nag-
kakaroon na paninilaw-nilaw sa dahon at 
maraming baltik sa mga daluyang-ugat ng 
dahon. May kaunti lamang na insidente ng 
pagkabansot ang halamang palay.  

Nephotettix nigropictus, insect vector ng rice 
dwarf virus

Rice dwarf virus diseased plant
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Kung Bakit ang mga Sakit ng Halamang 
Palay na Dala ng Bayrus ay Nagsisimula na 
Batik-batik Lamang
 May dalawang yugto sa pagkalat ng 
impeksiyon sa halamang palay sa naloloo-
ban ng bukid na humahantong sa pagkaka-
roon ng pagbabatik-batik:

1. Pangunahing Impeksiyon
• Ito’y nangyayari sa loob ng ilang 
linggo matapos ang paglilipat-tanim 
na kung kailan ang mga hindi pa 
mapaminsalang mga insekto na 
tagapagdala ng sakit ay lumilipat mula sa 
katabing bukid na may impeksiyon na.
• Ang impeksiyon ay pangilan-ngilan la-
mang.
• Kung tungro, ang inisyal na impeksiyon 
ay hindi karaniwang mapapansin sa dahi-
lang ang mga halaman ay may impeksiy-
on ng RTSV.  

2. Sekundaryang Impeksiyon
•    Sa panahong ito, ang mga nimpa ay 
malaki ang ginagampanang papel sa 
karagdagan ngunit mapaminsalang 
gawain na pagkalat ng sakit sa pamam-
agitan nang paglilipat ng sakit sa palay 
sa malapit sa lugar na may nakababahala 
nang lebel ng impeksiyon.
• Ang mga maysakit na halaman ay 
nagkukulumpon sa palibot ng apek-
tadong lugar.
• Ang pulu-pulutong na pagkakaroon ng 
sakit ng halamang palay ay karaniwang 
napapansin sa pagtatapos ng yugtong 
malapit nang magbuntis ang palay. 
Humahantong sa pagkakaroon nang 
pantay-pantay na distribusyon kapag 
nagbubuntis na ang halamang palay.
• Kung ang dahilan ay sa tungro, ang 
mga halaman ay karaniwang apektado ng 
RTBV at RTSV.  

Hindi malaganap na pagkakaroon ng halamang 
palay na apektado ng tungro   

Malaganap na pagkakaroon ng halamang palay 
na apektado ng tungro
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Insidente nang Pagkakaroon ng Sakit at 
ang Paglalagay ng Abono

 Ang paglalagay ng abono ay hindi 
nakasusugpo sa kundisyon ng sakit sa 
halamang palay. Gayunman, ito’y 
nakaaapekto sa pagkakaroon ng insidente 
ng sakit at paglala nito. Ang talahanayan na 
ipinakikita sa paliwanagang ito ay 
tumutukoy sa kaugnayan ng abono at 
sa sakit ng halamang palay. Binibigyang 

diin dito na ang positibong pagkilos ay 
nakasalalay hindi lamang sa dami ng abono 
na ilalagay kundi sa kumposisyon ng abono 
at panahon ng paglalagay nito. Ang 
dalawang bagay na ito ay mapag-aalaman 
mula sa mga subok nang pagkaka-unawa sa 
mga gawain ng mga magsasaka sa 
partikular na lugar at ang may kinalalaman 
sa rekomendasyon ng mga ahensiya ng 
pamahalaan na nagsuri ukol sa pertilidad 
ng lupa. 

Ang mga blankong espasyo ay naghahayag na walang malinaw na ugnayang nakita

FERTILIZER In Excess Amount In Right Amount Deficient

Nitrogen (N) Increase susceptibility to:  
blast, sheath blight, 
bacterial blight

Is confuse with tungro

Phosphorous (P) Decrease sheath blight 
incidence

Increase susceptibility to 
bacterial blight 

Potassium (K) Decrease blast and sheath 
blight infection

Increase susceptibility to:  blast, 
sheath blight, brown leaf 
spot, stem rot, bacterial 
blight

Silicon (Si) Reduce infection of: blast, 
sheath blight, bacterial 
blight

Same as above

Sulphur (Su) Increase susceptibility to:  blast, 
sheath blight, bacterial 
blight

Is confuse with tungro
Zinc (Zn) Leaf burning confuse with 

tungro
Is confuse with tungro and 

grassy stunt
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Ang mabilisang patnubay sa akmang 
panugpo laban sa mga pangunahing sakit 
ng halamang palay

* Lubhang inirerekomenda laban sa blast, bacterial blight, tungro, grassy stunt, at ragged stunt.
*Nararapat na isagawa sa loob ng isang panahon ng pagtatanim sa isang pansakahang komunidad.
*Tuyo at malalim na pag-aararo matapos ang pag-aani.
*Tamang pestisidyo, dami, at dalas ng paglalagay na mahalaga para sa pagkakaroon ng positibong resulta.
*Kinabibilangan ng pag-aalis ng damo at ng mga maysakit na halamang palay lalo na sa maagang yugto ng pagkaka-
roon ng sakit.  

Control Measure Blast Sheath
Blight

Brown
Spot

Stem
Rot

Sheath 
Rot

Bacterial 
Blight,  Streak Tungro Grassy

Ragged Stunt

Resistant variety1
       

Plant certified seeds
    

Synchronous 
planting2  

Optimum 
fertilization      

Destruction of plant 
residues and 
stubble3

       

Pesticide 
application4       

Field sanitation5
       

Avoid dense planting
       

Good water 
management        

Ang mabilisang patnubay sa akmang panugpo laban sa mga pangunahing sakit ng halamang palay
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Pamamahala ng Dagang-bukid sa Palayan

halamang gulay. Ang species na ito ay mara-
mi sa isla ng Palawan.
 • R. norveginus. Ang dagang ito na 
tinatawag ding Norway Rat ay naiulat na 
nakita kamakailan lamang sa mga bukirin sa 
Iloilo, Isla ng Panay sa Visayas at karaniwan 
ding nakikita sa mga bahagi ng lungsod na 
malapit sa pinananahanan ng tao.   

Mga Ugali ng Dagang-bukid 
• Aktibo sa gabi.
• Malakas ang pandinig, panlasa, pang-am-
oy at pandama.
• Sensitibo sa nararamdamang mga galaw-
galaw bagama’t mahina ang paningin.
• Malawak ang pinagkukunan ng pagkain 
(mga halaman at mga hayop).
• Kumakain ng kapwa kapag hindi 
laganap ang pagkain, na karaniwang 
kasama ring kinakain ang kanilang bubuwit.
• Patuloy na inihahasa ang ngipin na siyang 
dahilan naman ng pagkasira ng mga hala-
mang palay at mga istraktura.
• Lubhang maka-sosyal na hayop lalo na at 
may dominanteng indibidwal sa grupo.
• Madaling magparami. 
• Nagpapakita ng pansamantalang pagkata-
kot sa mga pagbabago sa mga pamilyar na 
kundisyon. 

Mga Option sa Pamamahala
1. Pamamaraang kultural 

• Ugaliing isagawa ang paglilinis sa bukid, 
tanggalin ang bunton ng giniikan sa pini-
takan matapos ang pag-aani.

Panimula

 Patuloy ang problema ukol sa 
paninira ng dagang-bukid sa palayan. Sa 
nakaraang mga panahon, nagkakaroon 
nang malawakang pamiminsala ang mga 
dagang-bukid na humantong sa malubhang 
pagkasira ng mga halamang palay na 
lubhang nagpababa ng ani. Ang karaniwang 
haba ng buhay ng dagang-bukid ay mula 
anim na buwan hanggang sa lagpas ng isang 
taon at mga babae nito ay nanganganak 
ng 3-4 na beses sa isang taon depende sa 
pagkakaroon ng pagkain. Sa isang 
panganganak ay nagkakaroon ng 6-8 
bubuwit, kaya nga ito ang nagiging dahilan 
ng halos garantisadong patuloy nilang 
presensya sa bukid. Sila’y nagdudulot ng 
malaki-laki ring pamiminsala lalo na kung 
sakahang pantag-ulan na nangyayari naman 
ang kanilang paninira sa lahat ng yugto ng 
paglaki ng halamang palay hanggang sa 
gumulang na ang ani.
 Ang mga karaniwang dagang-bukid 
na naninira sa palayan na makikita sa 
Pilipinas ay ang mga sumusunod:
 • Rattus tanezumi. Ang species na ito 
ay ang pinaka-mapanira sa Luzon at Visayas.
 • R. argentiventer. Ito’y kilala bilang 
dagang Asya at matatagpuan lamang sa 
Mindanao at sa isla ng Mindoro.
 • R. exulans. Tinatawag na dagang 
Polynesian, ito’y siyang pinaka-dominan-
teng uri na naninira ng palay sa matataas 
na lugar, gayun din sa mais, niyog, at mga 
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• Bawasan ang laki ng mga pilapil at pana-
tilihin sa luwang na 15 sentimetro at taas 
na 20 sentimetro upang huwag paglung-
gaan ng mga daga.
• Ugaliin ang pakikisabay sa pagtatanim 
nang karamihan sa isang komunidad, na 
ito’y pagtatanim sa loob ng isang buwan 
sa regular na panahon ng taniman.

 
2. Pagpuksang pisikal

• Hukayin at sirain ang mga lungga ng 
daga (Larawan 1).
• Ang lagumang pagpuksa ay isinasaga-
wa kapag ang isang grupo ng mga in-
dibidwal na mga tao ay pinalilibutan ang 
mga pinagtataguan ng daga upang sila’y 
puwersahing lumabas at maisagawa ang 
kaukulang pamumuksa (Larawan 2).

3. Paggamit ng pambuga ng apoy o flame 
thrower

• Ang bukilya ng pambuga ng apoy ay 
inilalagay sa butas ng lungga ng daga 
samantalang ang ibang butas naman ay 
tinatakpan upang sila’y hindi na makahin-
ga sa loob ng lungga.

4. Biyolohikal na pagkontrol
•    Ang Sarcosystis singaporensis ay isang 
uri ng organismo na biyolohikal na pang-
kontrol sa pesteng daga na matatagpuan 
lamang sa Timog Asya. Ito ay 
kasalukuyang pinag-aaralan sa Philippine 
Rice Research Institute bilang isang pang
kontrol na biyolohikal laban sa daga 
(Pigura 1).
•    Maaaring makaapekto lamang sa mga 
uring Rattus at Bandicota, na kinaibilan-

gan nang karamihan sa maraming uri ng 
pesteng daga.
• Ito ay maaaring maparami lamang sa 
mga laboratoryo kung saan ang mga 
kondisyon ay kontrolado. 
• Kasalukuyang ginagamit ito laban sa 
mga dagang-bukid sa Thailand.
• Ipinakikita ng Pigura 1 kung papaano 
pinararami upang magamit bilang mga 
pamain sa pesteng daga.

5. Paggamit ng mga pamain

Pagbuo at maayos na paglalagay ng mga 
painan

• Gumawa ng sisidlan ng pain mula 
sa mga lokal na materyales tulad ng 
kawayan, lata, o kaya’y bunot ng niyog. 
Kailangang may takip  upang maprotek-
tahan ang pain laban sa ulan.
• Maghalo ng 1 kilogramo ng lason sa 
daga sa 19 na kilogramo ng bigas o binlid.
• Maglagay ng mga 100 miligramo ng 
pinaghalong pain bawat lugar-painan.
• Ilagay ang estasyong painan sa mga 
dike ng kanal-patubig, pilapil ng bukid, at 
hindi naararong lupa.

 
Bago ang paglalagay ng estasyon-painan

• Ilagay ang mga pain 3-5 araw bago ang 
malawakang pagpapain para masanay 
ang mga daga sa nakikitang pain.
• Dapat isagawa bago ang pamumunla o 
paglilipat-tanim para ma-target ang mga 
daga na maninira sa punlaan at taniman.
• Kung saan naging matagumpay ang 
paglalason, maglagay ng higit na malak-
as na lason sa daga upang maiwasan ang 
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panibagong populasyon ng daga at para 
maparami ang napapatay o napupuksa.

Matapos ang paglilipat-tanim
• Maglagay ng panimulang limang 
painan sa isang ektarya. Maglagay ng 
mahina lamang na panlason sa daming 6 
na kutsara sa bawat painan para mapaba-
ba pa ang populasyon ng daga.
•    Sa bawat estasyong-painan na dinalaw 
ng daga, magdagdag ng 1-2 pang painan 
na may layong 10 metro sa nauna nang 
nilagay na painan.
• Dagdagan ang dami ng pinaghalong 
mga panlason sa daming 8 kutsara sa 
bawat painan.
• Siyasatin araw-araw ang mga esta-
syong-painan at palitan ang hindi naubos 
na pain.

Bago ang pag-aani
• Kolektahin ang lahat ng mga painan at 
maingat na itapon ang hindi naubos na 
pain at ang mga painan na ginamit. 
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Pigura 1. Pagpoprodyus nang maramihan ng protozoa S. singaporensis.

(A) Ang daga ay iniimpeksyunan sa pamamagitan ng pagpapakain ng S. singaporesnis. (B) 
Ang naimpeksyunan ng protozoa na daga ay ipinakakain sa uri ng sawa na tinatawag na 
“Reticulated python” o Broighammerus reticulatus. (K). Ang mga dumi ng B. reticulatus 
na may S. singaporensis ay kinukulekta at pinupuro. (D) Ang isang patak ng purong S. 
singaporensis ay inilalagay sa gitna ng isang natatanging inihandang pellet na pamain, at 
(E ) Ikinakalat sa bukid na mayroong mga dagang-bukid.
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Larawan 1. Pagsira ng mga lungga ng daga. 

Larawan 2.Isang huling daga matapos na 
sirain ang lungga.

Pamamahala ng Peste





Pamamahala ng Pesteng Ibon sa mga Pinitak

ang mga ibon sa malalawak na taniman ng 
palay. Karaniwang dumarating ang mga ibon 
sa umagang-umaga at sa kinahapunan o sa 
oras na kung kailan ang mga inuupahang 
mga tagataboy ay nag-aalmusal, kumakain 
ng tanghalian o nagpapahinga.
 2. Maglagay ng mga alay-ay o pana-
kot-ibon sa paligid ng bukid. Ang mga 
alay-ay, na inianyong mga tao na may 
makukulay na kasuotan, ay isa sa 
pinakamatandang paraan ng pagkontrol ng 
ibon na ginagamit ng mga 
magsasaka. Bawat lokasyon ng bukid 
ay mayroong naiibang pamamaraan sa 
paggawa ng alay-ay na inilalagay sa mga
istratihikong lugar sa paligid ng bukid 
(Larawan 1 at 2). 
 3. Maglagay ng puti at pulang mga 
banderita sa palibot ng bukid. Ang mga 
makukulay na banderita ay karaniwan ding 
nakapagtataboy sa mga ibon dahil ang mga 
ito’y lumilikha ng mga ingay at 
pumapagaspas kapag nahihipan ng hangin. 
Samantalang ang ibang magsasaka ay 
gumagamit ng mga banderita, ang iba 
naman ay nagsasabing hindi ito epektibo sa 
dahilang nasasanay ang mga ibon na laging 
nakikita ang mga ito. (Larawan 3).
 4. Maglagay ng makukulay na 
ribon na aluminum foil sa palibot ng bukid. 
Ang makukulay na ribon na aluminum foil 
ay maaaring iunat sa bukid nang nakatabi sa 
isa’t isa. Ang mga ribon na ito ay gumagalaw 
at lumilikha rin ng ingay kapag nahihipan ng 
hangin, (Larawan 4)

 Malubhang pagkawala rin ng mga 
butil ng palay ang nararanasan sa bukid 
dahil sa pamiminsala ng ibon lalo na yaong 
mula sa pangkaraniwang uri sa Pilipinas na 
tinatawag na ibong-bahay (Passer 
montanus). Ang mga bukid ng mga 
magsasaka at maging yaong sa mga 
experiment stations ay hindi nakaliligtas sa 
mga pag-atake ng ibon. Sa mga yugto ng 
pagpapalayan, na kinabibilangan ng 
panahon simula sa pagsasabog ng buto, 
pagtubo ng buto, nagmamalagatas ang 
mga bungang butil hanggang sa gumulang 
ang mga ito, ang siyang kritikal sa mga 
pag-atake ng ibon. Sa mga yugtong ito, 
dumarating nang kawan-kawan ang mga 
ibon at sila’y kumakain ng mga buto ng 
palay. 
 Naririto ang ilang paraan sa pagsug-
po nang pamiminsala ng ibon na maaaring 
gamitin sa bukid:
 1. Magtalaga ng mga tagataboy 
ng mga ibon matapos na isagawa ang 
pagsasabog. Sila’y makagagawa ng mga 
pag-iingay na magtataboy sa ibon at 
gayundin katatakutan ang kanilang 
presensya. Maaari silang maglagay sa poste 
ng mga pisi na may nakakabit na mga lata 
o mga bato na maaari nilang hilahin kapag 
dumarating ang kawan ng ibon sa bukid. 
Maaari ring gumamit ng rebentador at 
iba pang paputok bilang panakot sa ibon. 
Gayunman, ang kinukuha at binabayarang 
mga tagataboy ay magastos na option at 
hindi nakasisiguro na maitataboy na lahat 
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 5. Maglagay ng pisi sa ibabaw ng 
bukid. Ang mga malilit na pisi, tulad ng 
sinulid, ay isa sa pinakamurang materyales 
na pwedeng ilagay sa ibabaw ng bukid. 
Inilalagay ito nang magkakahanay sa isa’t 
isa sa distansyang 25 sentimetro sa pagitan 

ng hanay. Matatakot ang mga ibon kapag 
sila’y nasabit sa mga pisi o sinulid habang 
sila’y dumarapo sa mga palay sa bukid 
(Larawan 5 at 6). 
 6. Maglagay ng mga net na tulad 
ng ginagamit ng mangingisda sa palibot 
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Larawan 1. Isang bukid na mayroong mga panakot-ibon.

Larawan 2. Isang halimbawa ng panakot-ibon.

Larawan 3. Inilalagay ang mga banderita 
sa iba’t ibang bahagi ng bukid.
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ng bukid. Ito ang pinaka-epektibo, ngunit 
magastos nga lamang na paraan nang pag-
kontrol hindi lamang ng mga ibon kundi ng 
mga daga. Epektibo ito kung nakasayad o 
malapit sa lupa ang pagkakalagay (Larawan 
7).
 7. Magkakasing-sabay na pagtatanim. 
Sa pamamagitan nang magkakasing-sabay 
na pagtatanim, ang mga ibon ay magkakahi-
walay sa mga sakahang bukid, kaya nagiging 
dahilan ito para mabawasan ang kanilang 

paninira dahil malawak ang mga lugar na 
maaari nilang dapuan. Hindi sila dumarapo 
nang kawan-kawan dahil sa malalawak ang 
mga lugar na kanilang pamimilian para sa 
kanilang pag-atake (Larawan 8).

 8.  Kumbinasyon ng mga pinakama-
titipid na pamamaraang pagkontrol. Ito 
ang pinakamabuting paraan sa pag-iwas sa 
matinding kawalan dahil sa ibon. Ang 
pamamaraan ay dapat angkop sa lugar at 
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Larawan 4. Mga ribon na aluminum foil na ibininat sa 
palibot ng bukid.

Larawan 6. Inilalagay ang sinulid sa ibabaw ng palayan

Larawan 5. Halimbawa ng mga sinulid na 
ginagamit na pangkontrol sa pag-atake ng 
mga ibon sa palayan.
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nakadepende sa mga uri ng ibon na nakikita 
sa bukid (Larawan 9 at 10).

 Bagama’t ang mga ibon ay nakapag
dudulot ng malaking pinsala sa bukid at 
nakapagpapababa ng ani, sila nama’y 
magagandang mga nilikha na nakapag-

bibigay ng mga sama-samang pagbabago 
sa ekosistema. Sila ay bahagi ng tila isang 
food chain na nakatutulong sa pagkakaroon 
ng balanse sa kapaligiran at pagpapatuloy 
sa inog ng buhay ng tao. Ang mga 
panugpo o pantaboy sa mga ibon ay hindi 
dapat na makapanakit o makapatay sa mga 
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Larawan 7. Naglalagay ng net sa palibot ng 
palayan.

Larawan 9. Kumbinasyon ng panakot-ibon, sinu-
lid, at mga banderita.

Larawan 8. Magkakasing-sabay na pagtatanim. Larawan 10. Kumbinasyon ng mga banderita at 
mga sinulid.
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ito sa dahilang mahalaga sila sa pagpapa-
tuloy ng buhay ng tao. Ang pananakot at 
pagtataboy lamang sa mga ibon mula sa 
bukid sa yugto nang paglaki ng halamang 
palay ay isang mabuting paraan sa pag-iwas 
sa pagbaba ng ani dahilan sa pag-atake ng 
mga ito.
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Larawan 11. Isang kumbinasyon ng matipid na 
paraan para maiwasan ang pag-atake ng mga 
ibon sa palayan.  
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6
Sistema ng mga Gawain Matapos ang 
Pag-aani ng Palay sa Konteksto ng 
Umuunlad na mga Bansa: 
Ang Karanasan sa Pilipinas

 Ang paggamit ng mga binhi na 
malakas umani at ang pagsulong ng mga 
teknolohiyang nauukol sa mga gawain 
makatapos mag-ani, na naragdagan pa 
nang mahuhusay na suportang pang-impra-
straktura sa kanayunan ay nakapagtaas ng 
produksyon ng palay. Gayunman, kaugnay 
nang umangat na ani at dagdag na dalas sa 
pagsasakahan ay ang nasasayang na 
bahagi ng produksyon dahil sa hindi 
wastong gawain pagkatapos na mag-ani na 
pagbabale-wala sa anumang mga 
natatamong pakinabang sa pinagbuting 
mga gawain sa produksyon.  
 Sa Timog-Silangang Asya, ang 
nasasayang sa pag-aani hanggang sa 
pag-iimbak  ay naiulat ng Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) na 10 hanggang 37 porsyento 
ng ani ng palay sa isang ektarya. Kaugnay 
nito, inihayag ni Rickman (2002) na ang 
nasasayang pagkatapos na mag-ani ng 
palay sa mga dako ng umuunlad na mga 
bansa ay tinatayang 10 hanggang 15 
porsyento. Kapag ang mga nasasayang na 
resulta ng pagbaba ng kalidad ng mga butil 
ay isinama, ang nawawalang katumbas na 
halaga nito ay mula sa 25 hangggang 50 
porsyentong halaga ng dolyar. 
 Ang pagpapahalaga sa mga 
nasasayang matapos na mag-ani simula pa 
noong kalagitnaang dekada 70 ay 
matinding nag-udyok sa mga umuunlad 
na bansa upang pagbutihin ang mga ga-

wain at mga kaalaman ukol sa wastong mga 
pamamaraan pagkatapos na mag-ani sa 
layuning mabawasan ang pagsasayang at 
mapagbuti naman ang kalidad ng produk-
to. Bukod sa iba pa, ang pagpapababa ng 
mga nangawawala bunga ng pagsasayang 
ay magre-resulta sa pagtaas naman ng kita 
ng mga magsasaka at sa pagkakaroon ng 
seguridad sa pagkain ng bansa.
 Ang mga sistema ukol sa produksyon 
ng palay ay kinabibilangan ng mga 
operasyon na kinapapalooban ng 
paggagapas, paggigiik, pagpapatuyo, 
pag-iimbak, at pagpapakiskis. Kasama din 
dito ang mga gawain na kinabibilangan ng 
mga sistema ng pamantayan at 
paggagrado, pinansyal, pautang, mga 
istrakturang pang-institusyonal, mga 
pampamahalaang pangganyak, patakaran 
at mga programa, pang-pisikal, pang-
sosyo-kultural,  pang-ekonomikal na 
kapaligiran, at ang mga saloobin at mga 
preperensya ng iba’t ibang sektor na 
tuwiran o di-tuwirang sangkot sa mga 
gawain pagkatapos nang pag-aani (Jimenez, 
2008).  
 Ang kabanatang ito ay tumutuon sa 
teknikal na bahagi sa sistema ukol sa mga 
gawain pagkatapos mag-ani.

Ang Bukid na Sinasaka at mga Yaman sa 
Bukid   
Ang pag-aaral na isinagawa nina Malanon 
at Dela Cruz (2014) sa mga 1,235 



magsasaka sa 13 pangunahing nagpa-
palayang mga lalawigan sa Pilipinas ay 
napagkunan ng mga impormasyon na 
naglalarawan sa mga magsasaka ng palay, 
ang kanilang mga yaman sa bukid at mga 
kultural na mga gawain, bukod sa iba pa. 
Ang mga bukid na ginagamit sa 
pagpapalayan sa Pilipinas sa pangkalahatan 
ay maliliit lamang na ang 43 porsyento ng 
mga nagsasaka nito ay mayroong 
humigit-kumulang na isang ektaryang 
lupa at 8 porsyento nama’y may higit sa 5 
ektarya. Ang mga bukid ay pinamamaha-
laan ng mga magsasakang ang karaniwang 
edad ay 50.5 taon (na nakaloob sa edad na 
mula sa 46.6 hanggang 53.8 taon), 
karamihan sa kanila (62%) ay may-ari ng 
lupa, 27% ay nakikisama, at ang nalalabi ay 
mga nakasangla ng lupa. Karamihan sa mga 
magsasakang ito (63%) ay nangungutang 
sa mga mangangalakal, banko, o mula sa 
pribadong indibidwal upang matustusan o 
kaya’y maragdagan ang kanilang personal 
na kapital sa pagsasaka.
 Ang pagtatanim at pag-aani ay 
lubhang matrabaho at nangangailangan 
ng maraming manggagawa. Ang ganitong 
sistema ng operasyon sa bukid ay nakade-
pende sa pagkakaroon ng mga manggaga-
wa sa lokalidad at sa tagal ng kalendaryo 
ng pagpapalayan. Ang problema ukol sa 
makukuhang manggagawa sa kasagsagan 
ng mga gawain sa pagtatanim at pag-aani 
ay hayag na hayag sa ilang lugar. Sa punto 
namang ang mga miyembro ng pamilya ang 
siyang magtatrabaho, ang 67% ng mga 
magsasaka ay nag-ulat na isa lamang sa 
mga miyembro ng kanilang pamilya ang 

nakalaan para tumulong sa kanila. Ang 
19% ng mga pamilyang pang-pananakah-
an ay nag-ulat naman na walang nakalaan 
sa kanilang mga ka-pamilya na maaaring 
makatulong sa mga gawain sa bukid.
 Ang may 25% ng mga magsasaka  sa 
Pilipinas ay nakapagpundar na ng sarili 
nilang makinang panggiik at ang may 93% 
ng mga bukid na pansakahan ay gumagamit 
ng makinang panggiik (Malanon at Dela 
Cruz, 2014). Ito’y nagsasaad na lubhang 
mataas ang lebel ng mekanisasyon sa 
paggigiik. Sa kabilang dako, ang may 3% sa 
mga magsasaka sa mga lugar na 
pangunahin sa pagpapalayan ay gumagamit 
ng mga pang-ani na pinatatakbo ng makina 
samantalang mga 2% naman ang 
nagpapatuyo ng palay na ang gamit ay 
makina batay sa nakuhang impormasyon 
nitong 2014.

Mga Gawain Matapos ang Pag-aani   
 Ang mga gawain kapag ganap nang 
hinog ang mga butil ng palay sa uhay ay 
kinabibilangan ng paggapas, pagpapatuyo, 
pag-iimbak at paggiling o pagpapakiskis.

Paggapas  
 Ang paggapas ay kinapapalooban 
ng tatlong mahahalagang aktibidades na 
binubuo ng paggapas, paggiik, at paglilinis. 
Ang mga gawaing ito ay maaaring 
kinakamay o kaya nama’y ginagamitan ng 
makina na katulad ng combine harvester. 
Ang operasyon sa pag-aani ay siyang 
tumitiyak sa malaking bahagdan sa kalidad 
ng palay na makukuha sa isang partikular na 
bunton. Inisa-isa ng IRRI ang mga 
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tagapagpahiwatig na maaaring gamitin:
 1. Taglay na kahalumigmigan. Ito’y 
nararapat na nasa pagitan ng 20 hanggang 
25% (basang basehan). Sa yugtong ito, ang 
mga butil ay matigas ngunit hindi madaling 
madurog kapag kinukot ng ngipin.
 2. Dami ng hinog na mga butil sa 
isang uhay. Mabuting isagawa ang paggapas 
kapag ang 80-85 % ng mga butil ay dilaw na 
ang kulay.
 3. Bilang ng araw mula pagkahasik 
hanggang sa pagkatapos na magbuntis ng 
palay. Ang ideyal na bilang ay 130 hanggang 
136 na araw mula pagkahasik para sa mga 
pahuli, 113 hanggang 125 na araw para sa 
mga katamtamang tagal lamang, at 110 
araw para sa paagang binhi. Batay sa bilang 
ng mga araw pagkatapos magbuntis, ang 
pinakamatagal nang petsa sa pag-aani ng 
palay sa tag-araw ay 28 hanggang 35 araw 
matapos na lumitaw ang dungot ng uhay 
mula sa lapak ng dahon at 32 hanggang 38 
araw kung tag-ulan.

Sistema ng Pag-aani    
 Apat ang mga pangunahing paraan 
ng pag-aani sa Pilipinas. Ang mga ito’y: 
(a)   manwal na paggapas at manwal na 
paggigiik, (b) manwal na paggapas at 
paggigiik na ginagamitan ng makina, 
(c) paggapas na ginagamitan ng makinang 
panggapas at paggigiik na ginagamitan 
ng makinang panggiik, at (d) paggamit ng 
combine harvester.
 Manwal na paggapas. Ang unang op-
erasyon sa pag-aani ay ang kinakamay na 
paggapas sa tulong ng panggapas (Larawan 
1) o kaya nama’y sa tulong ng makina. Ang 

halamangpalay ay ginagapas sa katawan na 
malapit sa lupa sa pamamagitan ng karit o 
lingkaw (Larawan 2).
 Ang mga ginapas na katawan ng 
halamang palay ay ipinapatong sa tuyong 
bahagi ng pinaggagapasan para iyangyang. 
Ang mga baylita ay hinahakot pagkatapos 
nang paggapas at itinatalumpok. Ang 
paggapas na ginagamitan ng karit ay 
siya pa ring pinakaraniwang paraan ng 
paggapas samantalang ang pag-aani naman 
na ginagamitan ng yatab ay karaniwan sa 
mga paltok o bunduking lugar o sa 
malalayong sahod-ulan na sakahan. Ang 
pag-aani sa pamamagitan ng yatab ay 
ginagamit sa lugar na ang aanihin ay kaunti 
lamang na karaniwang itinitinggal para sa 
pangkinabukasang paggiik at pagbabayo 
para sa pangangailangan sa 
pagkain ng pamilya. Bagama’t matrabaho, 
ang manwal na paggapas ay lubhang 
epektibo naman kapag ang gagapasin ay 
nakadapa. Sa sistemang ito ng pag-aani, 
kailangan ang 10 hanggang sa 15 tao sa 
paggawa para matapos ang trabaho sa 
loob ng isang araw sa isang ektaryang 
gapasin na kasama ang trabaho na 
paghahakot (Larawan 4 at 5) ng mga 
timbon (Larawan 3 hanggang 7) hanggang 
sa pagtatalapok. 
 Ang nasasayang sa ganitong 
sistema ng pag-aani ng palay, kasama na 
ang paghahakot at pagbubunton ng inani, 
ay umaabot sa 2.02% ng potensyal na aning 
tuyo sa isang ektarya (Salvador et al., 2012). 
Ang pagkasayang ay bunga ng hindi 
nagapas na uhay at mga nalulugas na mga 
butil (Larawan 6) na natatapon sa lupa. Ang 

135

Sistema ng mga Gawain Matapos ang Pag-aani ng Palay sa Konteksto ng Umuunlad 
na mga Bansa: Ang Karanasan sa Pilipinas



mga pinagmumulan ng pagsasayang na ito 
ay sanhi sa saloobi’t gawi ng mga mangga-
pagapas at sa kalikasang pagiging lugasin ng 
binhi.  
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Larawan 1. Manual na paggapas.

Larawan 2. Isang uri ng karit o lingkaw 
para sa paggapas ng puno ng palay.

Larawan 3. Pagpapatuyo ng ginapas bago ang pag iipon.
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Larawan 4. Manu-manong paghahakot ng ginapas na palay.

Larawan 5. Paghahakot ng ginapas na ginagamitan 
ng kareta na hila ng kalabaw.       

Larawan 6. Paggamit ng net para sa nalulugas na 
mga butil.

Larawan 7. Mga inipong palay sa bukid na 
handa nang giikin.
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Paggapas na Gamit ay Makina
 Ang reaper, isang makina na gumaga-
pas at nagtitipon ng ginapas, ay ginagagamit 
sa mekanikal na paggapas (Larawan 8). Ito’y 
maaaring itulak ng kamay (Larawan 9) o 
kayang isakay sa traktora. Sa ilang bahagi ng 
bansa, mas naiibigan itong gamitin ng mga 
magsasaka. Ang isang reaper na may sukat 
na 1.5 metro ang luwang ay kayang gapa-
sin ang palay sa 2 hanggang 4 na ektarya 
sa isang araw. Hindi ito masyadong nan-
gangailangan ng maraming manggagawa 
datapwa’t ang paggamit nito ay nararapat 
lamang sa patag na lupa at nakatindig ang 
gagapasin sa dahilang mahirap na gapasin 
ang dumapang halamang palay na gamit ito. 

Paggigiik
 Ang paggigiik ay ang paghihiwalay ng 
mga butil sa uhay at giniikan ng palay. Batay 
sa dami ng gigiikin at sitwasyon sa lugar, ang 

mga pamamaraang karaniwang ginagamit 
ng mga magsasaka ay gaya ng 
sumusunod: (1) paghampas ng uhay sa 
matigas na bagay (tulad ng tinilad na 
kawayan) (Larawan 10), (2) paggigiik na 
gamit ang paa ng tao o kaya’y pinalalakaran 
sa kalabaw ng painog o dili naman kaya’y 
pinasasagasaan sa mga makinang de motor, 
at (3) paggigiik na gamit ay makina. Ang 
dalawang naunang pamamaraan ay 
isinasagawa kapag kaunti lamang ang 
gigiikin. Ang mga ganitong sistema ay 
nakapagpapababa sa kalidad ng mga butil 
sa dahilang nagreresulta ito sa pagkadurog 
ng maraming bigas. Ang paglilinis ay 
isinasagawa sa pagtatahip na ang gamit ay 
bilao o kaya’y pagpapahangin na gamit ay 
kamay.
 Ang paglulugas naman ng mga butil 
sa pamamagitan ng paa ay nakapag-aani ng 
14.5 kilogramo sa isang oras samantalang 
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Larawan 8. Mekanikal na reaper.

Larawan 9. Reaper na ginagamit ng babae para sa 
paggapas ng palay.

CHAPTER 6



165 kilogramo naman kapag ginagamitan 
ng kalabaw. Ang paggamit ng hampasan na 
gawa sa kahoy o tinilad na kawayan na 
dalawang tao ang naghahalinhinang 
naghahampas ng ginapas na palay ay 
nakagigiik ng 8-10 bag sa isang araw. Sa 
kabilang dako, ang paggamit ng de-pedal na 
panggiik na may nakalagay na dram na may 
nakahulmang alambre ay kayang gumiik 
ng 10 bulto sa isang araw. Inirerekomenda 
ng IRRI ang de-pedal na panggiik o treadle 
thresher bilang magaling na paraan sa 
manwal na pagigiik (Larawan 11). 
 Ang pamamaraang paghahampas sa 
tinilad na kawayan ay nakapag-aaksaya ng 
2-4% ng nasasayang na mga butil 
samantalang ang sa panggiik na mekanikal 
naman ay 2.18% (Salvador et al., 2012). Ang 
pagkasayang ng mga maraming butil mula 
sa paggamit ng panggiik na mekanikal ay 

sanhi, sa kalakhang bahagi, sa hindi maayos 
na pagpapahiwalay at hindi tamang 
paggana ng blower. Kaya nga, mahalaga na 
tiyakin ang tamang bilis ng dram ng paggiik. 
 Ang paggamit ng panggiik na 
mekanikal ay kailangan sa malakihang 
gawain upang mapadali ang pagigiik at 
maipreserba ang kalidad ng mga butil 
(Larawan 12). Malawakan ang paggamit ng 
ganitong uri ng panggiik na napatunayan, sa 
pag-aaral nina Malanon at Dela Cruz (2014), 
na nagsaad na 24% ng mga magsasaka ng 
palay ay nagmamay-ari nito samantalang 
93% naman ng mga bukid sa pangunahing 
mga lalawigan nagpapalayan sa Pilipinas ay 
gumagamit na ng de-makinang panggiik na 
sarili nilang pagmamay-ari o kaya’y umuupa 
sa iba na mayroon nito.
 Tulad sa mga kaugaliang paglalagay 
ng sapin kapag nagsisipok ng ginapas na 
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Larawan 10. Hampasan ng palay na gawa sa 
kahoy na ginagamit panlugas ng butil mula sa 
tangkay ng uhay ng palay. 

Larawan 11. De-pedal na panggiik o treadle 
thresher na may dram na naghihiwalay ng butil 
mula sa tangkay ng uhay ng palay.
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palay, karaniwan ang mga magsasaka ay 
naglalagay ng mga pansalalay sa ilalim ng 
makinang panggiik o kaya nama’y sa malapit 
sa lugar na pinaggigiikan upang matipon 
at sa kalauna’y makuha ang mga butil na 
nangalaglag habang isinasagawa ang 
paggigiik. Sa pangkalahatan, dalawa ang 
modelo ng makinang panggiik, iyong mga 
modelong hindi na gumagamit ng pantahip 
o yaong mayroon nito para linisin ang giniik 
na mga butil ng palay.
 Ang modelo na walang pantahip 
ay mas magaan at madaling buhatin para 
mailipat-lipat ng dalawang tao. Ang 
ganitong modelo ay karaniwang naiibigang 
gamitin sa mga interyor na lugar na walang 
mga kaukulang daanan o kaya nama’y 
masama ang kundisyon ng kalsada na 
hindi madaling daanan ng mga sasakyang 
de-makina patungo sa bukid na sinasaka. 
 Ang mga giniik na palay ay 

maraming mga dumi, pipis na butil o ipa at 
iba pang kulumismis kung kaya’t kailangan 
ang kaukulang paglilinis. Ito’y nagagawa sa 
pamamagitan ng pagpapahangin na gamit 
ang blower.
 Yaong mga makinang may blower o 
ibinubugang hangin ay may higit na mataas 
na kapasidad at mayroong kaukulang mga 
gulong para mapadali ang pagpapalipat-
lipat na hila ng kalabaw o kaya ng makinang 
de-motor.
 Ang bilang ng kinakailangang 
manggagawa sa de-makinang panggiik ay 
magkakaiba depende sa uri o modelo ng 
panggiik. Sa mekanikal na panggiik na ang 
kapasidad ay 10-20 bulto sa isang oras, 
3-7 katao ang kailangan upang tapusin ang 
gawain sa paggigiik kabilang na ang 
paglilinis ng mga inaning butil na gamit 
ang blower. Yaon namang mga makinang 
panggiik na may nakalagay na blower 
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Larawan 12. Isang makinang panggiik na walang 
pambugang hangin, at ang paglilinis ng giniik ay 
sa pamamagitan ng electric fan.       

 Larawan 13. Mekanikal na panggiik na may 
nakalagay na blower.
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(Larawan 13) at nakaggigiik ng 20-35 bulto 
ng palay ay nangangailangan ng 6-10 katao 
samantalang yaong mga makinang higit 
na malakas na gumiik na ang kapasidad ay 
30-40 bulto ng palay ay karaniwang 
nangangailangan ng 9-12 tripulante. Ang 
paggigiik ay nangangailangan ng maraming 
tao na gagawa sa paghahakot ng inani mula 
sa mga talumpok at pagsusubo ng mga 
bugkos sa bunganga ng panggiik, 
pagsusulong ng ginapas sa silindrong 
gumigiik, pag-aakma ng blower at 
pagtatama sa umiikot na panala, pagsasako, 
at pagsasalansan ng sako.
 Ang upahan sa may-ari ng panggiik ay 
isang bulto sa bawat 14-15 bultong magigiik 
na palay. Nag-iiba and upahan depende sa 
lugar.
 Bukod sa iba pa, ang pamimili ng 
magsasaka sa kung anong teknolohiya sa 
paggigiik ang gagamitin ay nakabatay sa:
 1. Dami ng gigiikin tuwing anihan
 2. Ang lugar na kinaroonan ng bukid 

na may kaugnayan sa mga imprastraktura 
sa kanayunan (halimbawa ay kung nararat-
ing ba ng sasakyan)
 3. Umiiral na kaugalian sa lugar na 
katulad ng paggamit ng giniikan.

Paglilinis
 Ang paglilinis ng inani ay isang 
mahalagang gawain lalo na kung ang 
mga buto ay gagamitin bilang binhi. Sa 
pamamagitan ng paglilinis ay naaalis ang 
mga kulumismis na tulad ng pipis at hindi pa 
magulang na mga buto, mga tulyapis, buto 
ng mga damo, lupa, mga patapong bagay at 
iba pang di-binutilang bagay na mahalaga 
para sa sertipikasyon ng buto. Ang pag-aalis 
ng mga kulumismis ay nagpapabilis sa 
operasyon ng pagpapatuyo.  Ang mga pipis 
at hindi ganap na naglamang mga butil ay 
mas mataas ang moisture content kaysa sa 
butil na puno o tama ang gulang.  
Napagbubuti rin nito ang kalagayan para 
sa pag-iimbak ng mga butil, pagsasalan-
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Larawan 14. Paglilinis ng giniik na palay na ginagamitan ng malaking electric fan bilang pambuga ng 
hangin.
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san para sa pagkikiskis at nagpapaangat ng 
bilang at kalidad ng nagiling na bigas.  
 Batay sa nakaugalian na, ang mga 
naaning butil ay nililinis sa pamamagitan ng 
pagtatahip o kaya naman ay itinatapat sa 
pahanginan upang paliparin ang magagaang 
dumi mula sa bunton ng mabibigat na butil. 
Ang hangin na panglinis   ay maaaring 
nagmumula sa karaniwang hihip ng hangin 
o sa pamamagitan ng de-makinang blower 
o electric fan (Larawan 14). 
 Ang mga de-makinang panlinis ay 
binuo sa pamamagitan ng pananaliksik ng 
mga ahensya tulad ng International Rice 
Research Institute (IRRI) at ng Philippine 
Rice Research Institute (PhilRice). Ang 
mga makinang panlinis ay may kakayahang 
magpahangin ng 15 hanggang 20 kabang 
palay sa isang oras (Larawan 15).  Ang mga 
makinang ito ay ginagawa na sa atin at 
isinasapamilihan na. Ang mga akreditadong 
seed producers ay gumagamit ng mga 
makinang ito upang matamo ang kapuru-
hang 99 % ng mga buto na siyang katang-
gap-tanggap sa pagsasakahan.

Paggamit ng Combine Harvester
 Ang combine harvester ay isang mak-
inang gumagawa ng pag-aani, paggigiik, at 
paglilinis ng palay sa isang operasyon lang 
(Larawan 16).  Matagal nang ginagamit ito 
ng mauunland na bansa.  Sa Pilipinas, na 
karaniwang nagiging problema ang pagda-
pa ng tanim na halamang palay sa panahon 
ng tag-ulan, ang combine harvester na may 
kakayanang mapadali ang pag-aani ng na-
kadapang halamang palay ay nagiging isa 
nang popular na kagamitan. 

 May kakayahan ang isang combine 
harvester na gapasin, giikin, at isako ang 
inaning palay mula sa 0.25 ektarya sa isang 
oras hanggang sa aabot pa sa 2 ektarya sa 
isang oras kung ang lakas ng makina ay higit 
sa 50 hanggang 200 HP (horsepower). Ang 
karaniwang ginagamit na combine 
harvester sa mga umuunlad na mga 
bansa na katulad ng Pilipinas ay yaong ang 
horsepower ay 50-70 na may kapasi-
dad na umani ng mula sa 0.38 hanggang 
0.62 ektarya sa isang oras. Ito ay 
nangangailangan ng 3-4 na tripulante para 
paganahin - isang operator at 2-3 tao sa 
lugar na lumalabas at isinasako ang mga 
butil. Ang upahan sa paggamit ng makinang 
ito ay 8-12% ng kabuuang inani ng makina, 
na karaniwang ang may-ari ng makina ay 
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Larawan 15. De-makinang panlinis ng palay.  
Malimit itong gamitin ng mga nagtatanim ng 
palay para gawing binhi.
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siyang nagbibigay ng sako na pagsisidlan ng 
aning palay.  
 Ang paggamit ng combine harvester 
ay nakapagbabawas nang pagsasayang sa 
inani ng 1% at nakapagpapababa sa 
gastos sa mga gawain ng paggapas, 
pagtitimbon ng ginapas, at paggigiik na 
umaabot sa Php3,980.0 sa isang ektarya. 
Dagdag pa sa mga benepisyong nakukuha 
ng magsasaka, ang paggamit ng combine 
harvester ay lubhang nagpapabilis sa 
pag-aani na ang nagiging resulta naman ay 
ang pagbaba ng panganib na humina ang 
kalidad ng mga butil lalo na kung tag-ulan.
 Ang paggamit ng combine harvest-
er ng maraming magsasaka sa Pilipinas ay 
naging kaganapan sa pamamagitan ng pag-
papaupa ng mga pribadong tao na nakabili 
ng makinang ito para sa kanilang pansaril-
ing gamit at yaong mula sa mga samahan 
ng mga magsasaka na nagkaroon nito sa 

tulong ng subsidiya ng gobyerno para 
paupahan sa mga miyembro at sa mga 
magsasaka sa mga kalapit na bukid.

Pagpapatuyo 
 Ang pagpapatuyo ng inaning palay ay 
nagpapababa sa taglay na moisture content 
o MC ng mga butil upang maging angkop sa 
pag-iimbak o sa ibang proseso na tulad ng 
pagpapagiling.  Ang pagpapatuyo ay 
lubhang kailangan matapos ang pag-aani.  
Ang hindi maayos na pagpapatuyo 
(halimbawa’y dahilan sa pagkaantala, hindi 
natapos na gawain sa pagpapatuyo o kaya’y 
dahil sa lubhang mataas na temperatura) 
ay magpapababa sa kalidad ng mga butil 
na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyo ng 
inaning palay.  Kapag hindi nakapagpatuyo, 
sadyang malaki ang nawawala, lalo na ng 
kikitaing salapi, dahil sa pagkabulok at pag-
baba ng grado ng mga butil. Marami ang 
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nagiging durog kapag kiniskis at sumasama 
ang kulay dahil sa pagkaburo at labis na init.
Sa karaniwang temperatura at halumigmig 
sa Pilipinas sa panahon ng anihan sa 
tag-araw, ang mga inaning palay ay 
mayroong equilibrium moisture content na 
aabot sa 14%.  
 Para mamintina ang pinakamataas 
na kalidad, ang mga butil ay kailangang 
mabilisan at mabisang mapatuyo matapos 
na anihin at bago imbakin para matamo ang 
tamang MC. Sa paraang ito, mababawasan 

ang panganib ng paninira ng insekto at sakit 
dulot ng mapaminsalang microbyo. 
Maiiwasan din ang mga prosesong 
physiological na kadalasang nagbubunga ng 
pagbaba ng kalidad na katulad ng paninilaw 
ng butil at mababang porsyento ng pagtubo 
nito.  

Pagbibilad sa araw  
 Sa mga lugar at sa panahon ng pag-
aani na malakas at tuluy-tuloy ang sikat ng 
araw, ang pagbibilad sa araw o sun dry-
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Larawan 17. Pagpapatuyo sa sementadong lugar na 
inilaan para sa iba’t ibang mapaggagamitan.

Larawan 18. Pagpapatuyo sa sementadong 
gilid ng kalsada.

Larawan 19. Pagpapatuyo sa ibabaw ng 
sinala-salang kawayan o sawali.  Malimit ding 
gamitin ang plastic net. 
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ing ang siyang karaniwang isinasagawa sa 
pagpapatuyo ng palay. Kahit na sa mga 
lugar na hindi masyadong malakas ang sikat 
ng araw, ginagawa rin ang sun drying sa 
dahilang ito’y mas matipid at madaling 
puntahan tulad ng mga sinementuhang 
mga lugar para sa iba’t ibang paggagamitan 
(Larawan 17 at 18). May mga sementadong 
lugar na sadyang inilagay ng pamahalaan at 
indibidwal na mga tao para mapagbilaran
at gamitin din sa iba’t ibang gawaing 
sosyo-kultural.  Para sa kaunti lamang na 
patutuyuin, ang iba pang ginagamit na 
bilaran ay mga net (Larawan 19), tinilad at 
sinala-salang kawayan, mga sako, at iba pa 
na akmang gamitin para maprotekhan ang 
mga butil laban sa naihahalong dumi. Ang 
pinakamakapal na latag ng mga butong 
ibinibilad ay nasa pagitan ng 2 hanggang 4 
na sentimetro. Ang regular na paghahalo 
ng palay habang ibinibilad ay nagbubunga 
nang pantay-pantay at mabilis na 
pagpapatuyo at mahusay na kalidad para sa 
pagpapagiling (Gayanilo, 1988).
 Iwasang mabasang muli ang mga 
butil na binibilad tulad sa biglaang pag-ulan.  
Ang muling pagkabasa ng mga butil habang 
ito ay mainit pa sa pagkakabilad ay 
magiging dahilan ng pagkakaroon ng gahi 
o lamat sa loob ng butil na magreresulta 
naman sa tuluyang pagkadurog ng bigas 
kapag ipinakiskis. Importanteng mabilis 
maibaba ang mataas na moisture content  
ng bagong aning palay sa pamamagitan ng 
pag-aalis ng mga butil sa sako at 
pagyayangyang nito sa sahig. Ang ganitong 
kaganapan ay maaaring mangyari sa 
panahon ng pag-aani sa tag-ulan. Ang 

pagpapababa ng MC ng butil ng palay sa 
17-18% ay sapat na sa pansamantalang 
pag-iimbak sa loob ng 15 hanggang 20 araw 
bago ang kompletong pagbibilad para 
abutin ang 14%. Ang ganitong istratehiya na 
dalawang beses ng pagbibilad ay 
nakapag-iiwas sa lubhang pag-iinit at 
pagbaba ng kalidad ng mga butil habang 
naiibsan ang pangangailangan sa 
pagkakaroon ng mapagbibilaran.
 Iniulat nina Salvador at mga kasama 
(2012) na ang dami ng mga nasasayang sa 
pamamagitan ng pagbibilad sa araw ay mga 
3.5% ng kabuuang ani sa isang 
ektaryang lupang sakahan (ang mga butil 
ay may 14% MC). Ang mga nasasayang ay 
sanhi ng tumatapong mga butil na hindi 
na nadadampot at yaong nakakain ng mga 
ibon at iba pang mga hayop na tulad ng 
manok, itik, at kambing. Kapag masama ang 
panahon, ang pagbibilad ay isinasagawa 
nang paulit-ulit hanggang marating ang 
tamang MC na siya namang nagiging 
dahilan sa pagdami ng nasasayang na mga 
butil. Ang pagbibilad sa araw ng inaning 
palay sa isang ektarya para patuyuin ay 
maaaring isagawa ng dalawang trabahador.
 Ang labis na pagpapatuyo sa mga 
butil ay isang karaniwang gawain lalo na 
kapag pinatutuyo sa araw. Karaniwang 
gawain ng magsasaka na pababain nang 
mas mababa sa 12% MC ang ibinibilad na 
palay upang pumantay o pumasa ang MC sa 
gamit na moisture meter ng mga 
bumibili.   Subali’t sa pagseseguro nila, 
bumababa ang napagbibilhan dahil sa 
mababang timbang. Halimbawa, kapag 
humigit sa  2 % ang pagkakatuyo (mula sa 
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14% ng halumigmig tungo sa 12%), ito’y 
nagiging katumbas ng pagbaba ng kita na 
mga Php2,280 sa isang ektarya (batay sa 
5,000 kilogramo ng butil bawat ektarya na 
ang taglay na MC ay 14% at halaga ng palay 
na Php 20 isang kilogramo).
 Ang pagpapatuyo ay kapwa 
isinasagawa ng magsasaka at namimili ng 
palay. Ang mga magsasaka ay nagpapatuyo 
at nagtatago ng mga 20 kabang palay mula 
sa kanilang ani para sa pangkinabukasang 
gamit sa bahay (Salvador et al.2012; Dela 
Cruz at Calica, 2014). Ang natitirang iba pa 
ay ipinagbibili nang sariwa o tuyo. 
Karamihan sa mga magsasaka ay nagbeben-
ta ng palay kahit sariwa pa sa dahilang ang 
alok na presyo ng mga mamimili ay 
katanggap-tanggap na lalo na kung ang 
palay ay inani sa tag-araw. Ang ilang mga 
magsasaka, lalo na yaong hindi madaling 
makakuha ng mga sertipikado o mabuting 
mga buto, ay nag-iiwan ng bahagi ng 
kanilang inani para gawing buto sa susunod 
nilang pagsasaka.

Mekanikal na Pampatuyo  
 Maraming uri ng mga mekanikal na 
pampatuyo ng palay (Larawan 20). 
Mayroong mga pampatuyo na gumagamit 
ng pinainit o natural na mainit na hangin 
batay sa kalagayan ng panahon. 
Nagkakaiba ang mga pisikal na desenyo 
ng sisidlan ng mga butil at kung paanong 
ang hangin ay pinapapasok at 
pinalalabas gayundin ang lakas ng buga ng 
hangin kumpara sa dami ng mga butong 
pinatutuyo.  Ang temperatura at 
halumigmig ng hangin at MC ng palay ang 

nagdidikta kung gaano katagal ang pagpa-
patuyo.
 Ang mekanikal na pagpapatuyo 
na ginagamit ang pinainit na hangin ay 
higit na kritikal sa mga butil ng palay 
kaysa sa iba pang mga butil (de Padua, 
1974). Sensitibo ang palay sa thermal stress 
na maaring mangyari sa sobrang init o 
biglaang pagpapalit ng init at lamig 
(halimbawa ay ang biglaang ulan habang 
nagbibilad).  Ang thermal stress ay 
nagbubunga ng gahi o lamat sa buto na 
magiging daan sa pagkakaroon naman 
ng maraming nadudurog na bigas kapag 
giniling.   
 Ang dalawang pinakagamiting 
mechanical dryers sa bansa ay ang flatbed 
at recirculating dryers. Ang flatbed 
dryer, na kung minsa’y tinatawag ding 
batch-in-bin-dryer ay ginawa para magamit 
sa kanayunan.  Ang kapasidad ay 
nagkakaiba, mula sa 1 hanggang 6 na 
tonelada sa isang araw na may kapasidad 
na tapusin ang pagtutuyo ng 6 hanggang 
12 oras batay sa inisyal na MC ng mga butil 
at sa temperaturang ginamit. Ang flatbed 
dryer ay madaling gawin at gumagamit 
lamang ng mga lokal na materyales. 
Ang dingding ng sisidlang pampatuyo, o 
salangan, ay maaaring gawin mula sa kahoy, 
semento o metal samantalang ang 
salalayan ay maaaring sala-salang 
alambre na pino ang butas, o kaya nama’y 
sinala-salang kawayan na may patong na 
net, na may suporta sa ilalim. 
 Para mapabilis ang pantay na buga 
ng hangin sa salangan, inirerekomenda na 
ang haba ng salangan ay dalawa hanggang 
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tatlong ulit ng lapad nito. Ang taas naman 
ng salangan mula sa sapin ay kalahating 
metro (BPRE, 2008).  Ang labis-labis namang 
pagkakaiba ng MC ng tinutuyong palay sa 
salangan ay naiiwasan sa latag ng mga butil 
na mula 0.40 hanggang 0.70 metro at ang 
bilis ng hangin ay 0.08 hanggang 0.15ms-1. 
Para sa pagpapatuyo ng mga butil ng palay 
na gagamiting binhi, ang inirerekomendang 
temperatura ng hangin ay 40 hanggang 45 
degrees celsius.  
 Sa paggamit ng recirculating dryers 
(Larawan 21), hindi malaking problema ang 
pagbabagu-bago ng MC ng tinutuyong 
palay dahil nahahalo ang mga butil habang 
tinutuyo ang palay. Ang temperaturang mas 
mataas sa 60 hanggang 80 antas ng 
sentigrado ay ginagamit kapag ang bilis ng 
pagdaloy ay 0.9 hanggang 1.6 m3s-1 sa 
isang tonelada ng mga butil na dalawang 
ulit ang bilis kaysa sa kung ang ginagamit 
ay flatbed dryer. Ang bilis ng pagpapatuyo 

ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng 
pag-aakma batay sa tagal ng pananatili ng 
mga butil sa loob dryer. 
 Kaunti lamang ang mga nasasayang 
na butil sa mechanical dryer sa dahilang 
kakaunti lamang ang natatapon, at kung 
mayroon man ay madali naman itong 
nakukuha.
 Ang pinagmumulan ng init sa 
pagpapatuyong mekanikal ay karaniwang 
sa mga apuyang de-gas o kaya’y pugon na 
ginagatungan ng mga patapong bagay na 
nasusunog. Ang mga apuyang de-gas ay 
ginagamitan ng alinman sa diesel, gaas o 
kaya’y langis na panggatong at karaniwang 
may pangkontrol para sa pagpapanatili 
ng itinakdang lebel ng temperatura. Ang 
ganitong uri ng apuyan ay karaniwang 
diretsahang nasisindihan.
 Bagama’t ang mga pugon na 
gumagamit ng nasusunog na mga bagay 
ay may iba’t ibang disenyo at porma, ang 
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mga ito’y nabubuklod sa dalawang uri: 
diretsahan (direct-fired) at hindi 
diretsahang nasisindihang pugon 
(indirect-fired furnace). Ang direct-fired na 
pugon ay karaniwang mas mura lamang.  
Gayunman, ang paggamit nito’y 
nagkakaroon ng mga problema sa usok at 
paglipad ng abo na napupunta sa dryer at 
nahahalo sa mga butil na pinatutuyo na 
nakaapekto naman sa kalidad nito.  Ang 
paglipad ng abo at usok ay nagpapaitim sa 
balat ng butil at nakapag-aamoy usok sa 
palay.
 Sa kabilang dako, ang indirect-fired 
furnace ay walang lumalabas na usok at 
lumilipad na abo na maaaring pumasok sa 
sisidlang patuyuan kaya mas maganda ang 
kalidad ng natuyong palay.  Ang ganitong 
kakanyahan ay mas magastos ng dalawa 
hanggang tatlong beses kaysa sa direct-fired 
furnace.

Pag-iimbak  
 Ang inaning palay ay karaniwang 
iniimbak sa tamang lugar at sa taglay na MC 
na 13-14%. Sa Pilipinas, na nakapagsasaka 
ng dalawang beses sa isang taon, ang 
inaning palay ay karaniwang iniimbak ng 
4-6 na buwan o hanggang sa susunod na 
anihan (Larawan 22). 
 Bukod sa iba pa, ang mga pangunah-
ing kailanganin sa mabuting pag-iimbak ay 
ang mga sumusunod: (1) ang iimbaking 
mga butil ay malinis at balanse ang 
pagkakatuyo, (2) imbakan na makapag-
papanatili ng angkop na kapaligiran at 
makapag-iiwas sa paninira ng peste, at (3) 
sisidlang makapagbibigay ng angkop na 

kundisyon na makapagpapanatili sa kalidad 
ng mga butil.  
 Sa umiiral na kalagayan sa 
Pilipinas, ang pag-iimbak ng mga butil ay 
maaring gawin ng magsasaka sa kanilang 
lugar, namimili ng palay (trader) at 
gobyerno sa pamamagitan ng National 
Food Authority (NFA). Ang mga magsasaka 
ay karaniwang nag-iimbak ng nakasakong 
palay sa bahay para sa kanilang 
pagkain na sapat sa kanilang pangangail-
angan hanggang sa susunod na anihan. Sa 
kabilang dako, ang mga namimili ng palay 
sa kanayunan ay pansamantalang nag-
iimbak ng nabiling palay ng dalawa hanggang 
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Larawan 21. Mga recirculating dryers.
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tatlong araw hanggang sa magkaroon na 
sila ng sapat na dami para madala sa 
malalaking pamilihan ng palay o mga 
negosyanteng gumigiling ng palay. 
Ang mga negosyanteng gumigiling ng 
palay ay sangkot sa maramihang 
pagbebenta ng bigas, o kaya nama’y nag-
iipon ng maraming palay para sa kanilang 
patuloy na paggiling hanggang sa pagdat-
ing ng ani ng sumusunod na anihan. Ang 
pamahalaan ay nakasangkot din sa pag-
iimbak ng palay o dili naman kaya’y ng bigas 
para sa layuning mapanatili ang katatagan 
ng presyo at sa pangunahing layunin, ang 
pagkakaroon ng pambansang kasapatan sa 
pagkain. 
 Ang mamimili o negosyante ng palay 
o bigas at ang pamahalaan ay karaniwang 
nag-iimbak ng mga nakasakong butil na 
iniingatan sa mga bodegang konkreto ang 
sahig at dingding. Ang paninira ng mga daga 
at mga peste ay pangunahing problema na 

hinaharap sa panahon ng pag-iimbak. Ang 
mga bodega ay karaniwang may panang-
galang na screen laban sa mga daga at mga 
ibon. Ang mga nakasakong mga butil ay 
ipinapatong sa paleta
 Ang mainit at maalinsangang 
klima sa Pilipinas ay nagbibigay ng ideyal 
na kapaligiran para sa mabilis na pagdami 
ng mga peste at sakit sa imbakan. Ang mga 
magsasaka ay nag-iimbak ng sapat lamang 
na panustos kung kaya’t hindi na nila 
gasinong problema ang paninira ng 
mga insekto. Gayundin naman, ang 
pagkontrol sa mga insekto ay halos hindi na 
ginagawa ng mga negosyante ng palay sa 
dahilang mabilisan nilang naipagbibili ang 
kanilang mga nabili, kaya’t naiiwasan ang 
pagdami ng populasyon ng insekto sa 
seryosong lebel.  Iilan lamang sa mga 
negosyante at gayundin ng nasa 
gobyerno ang nagsasagawa ng mga 
kinakailangan gawaing pang-kontrol. 
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Gayunman, sa mga bodega ng pamahalaan 
na kung saan iniimbak ang mga panlaang 
bigas ay isinasagawa naman ang kaukulang 
pagpapausok na may kaukulang gamot.   
 Ang tumataas na pag-aalala ukol 
sa kaligtasan ng tao at ng mga hayop ay 
nagbunsod ng mga pagkilos upang 
makahanap ng mga alternatibong paraan 
upang matugunan ang problema sa peste 
nang walang mapanganib na kemikal. Isang 
teknolohiya na isinusulong sa bansa ay ang 
pag-iimbak sa mga imbakang nababalot 
ng plastik na hindi pinapasok ng hangin na 
angkop para sa mangilan-ngilang sako ng 
palay o mga kamada ng palay. Nasubukan 
nang gamitin ito, bagama’t di malakihan 
ng NFA ng Pilipinas sa pag-iimbak ng mga 
nakasakong palay. Sa kabilang dako, 
lumikha naman at isinusulong ng IRRI ang 
paggamit ng mga selyado o hindi 
napapasok ng hangin na bag na plastik 
(hermetic plastic bag) dito sa bansa at ilang 
mga bansa na kabilang sa ASEAN.  
  
Paggiling 
 Ang paggiling ay isang proseso ng 
pagtatalop ng balat at ng darak upang 
makalikha ng mga mapuputing butil na 
lubos na nagiling at libre sa anumang 
uri ng dumi (Rice Knowledge Bank). Ang 
paggigiling ay isa sa mga gawain pagkatapos 
ng pag-aani na malaganapang ginagamitan 
ng makina.
 Kinategorya ng IRRI Rice Knowledge 
Bank ang mga sistema ng paggiling sa mga 
sumusunod:
 1. Isahang step lamang ng paggiling 
(one-step milling process) na minsanang 

nag-aalis ng ipa at darak sa isang daan la-
mang sa rice mill na kung saan ang palay na 
isinubo sa rice mill ay lalabas na milled or 
white rice
 2. Dalawahang step ng paggiling 
(two-step milling process)   na nag-aalis ng 
ipa at darak na magkahiwalay, at lumilikha 
ng pinawa o unpolished rice bilang isang 
produkto
 3. Maramihang step (multi-stage 
milling process) na kinabibilangan ng mga 
bai-baitang o hiwa-hiwalay na proseso. 

Kiskisang pang-nayon
 Ang rice mill na nakikita sa kanayunan 
ay ginagamit upang maserbisyuhan ang 
pangangailangan ng mga magsasaka na 
magiling ang kanilang palay para sa 
pangangailangang pantahanan (Larawan 
23). Sa pangkalahatan, mayroong dalawang 
uri ng kiskisan na nakikita sa kanayunan 
para sa kauntian lamang na pagpapagiling 
ng palay: isahang-step ng paggiling at 
dalawahang step ng paggiling.   
 Ang isang halimbawa ng isahang-step 
ng paggiling ay ang Engleberg na 
panggiling ng kape na ginagamit din sa 
paggiling ng palay. Dahil sa kayarian nito, 
mataas ang antas ng pagkadurog ng 
bigas na ang nababawing bigas ay 53-55% 
lamang. Ang hindi magandang kalidad ng 
bigas na giniling sa ganitong uri ng makina 
ay nagbunsod sa kinauukulang ahensiya ng 
gobyerno na magbabala laban sa paggamit 
nito at iwasan ang pagdami nito sa 
pamamagitan nang hindi pagbibigay ng 
lisensiya para gamitin ito bilang 
pangkomersiyong gilingan o maging sa 
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pansariling gamit lamang. Gayunman, sa 
ilang lubhang malalayong lugar sa 
bansa, ang ganitong pangkiskis ng palay ay 
karaniwan pa rin. Sa kasalukuyan, ang 
kiskisang may isahang step ng paggiling ay 
gumagamit ng rubber rolls.  Ang isang uri 
ng kiskisan na nakikita rin sa kanayunan ay 
may kakayahan na gumiling ng mula 
kalahati hanggang isang tonelada ng palay 
sa isang oras. 

Pangkomersiyong Gilingan
 Ang dalawang karaniwang sistema 
ng komersiyal na paggiling na ginagamit 
sa industriya ng bigasan ay karaniwang 
nauuri sa nakagawiang uri ng kono at ang 
modernong uri ng kono. Ang pangunahing 
kaibhan ng dalawang ito ay sa huller (nag-
aalis ng balat), separator (pagpapahiwalay), 
at whiteners (pagpapaputi). Ang dati nang 

kono ay gumagamit ng under-runner stone 
disk huller (gilingang bato) sa paggiling 
samantalang ang makabago ay gumagamit 
ng rubber-roll husker (de-gomang pantalop 
ng balat). Compartment type ang ginagamit 
sa dati nang kono samantalang oscillating 
specific gravity indented plates ang gamit 
sa makabagong kono (Larawan 24). Sa 
pagpapaputi, ang dati nang kono ay 
gumagamit ng nakapatindig na cone 
emery-stone na binalot ng goma 
samantalang ang makabagong kono ay may 
nakapaayong air-cooled friction whiteners. 
Ang kumbensiyunal na sistema ng 
pagkokono ay nakapagbibigay ng 
62-65% ng bigas (Manalabe, 2008). Iniulat 
naman ni de Padua (1974) na ang rubber 
roll huskers bagaman at mas kaunti ang 
naibibigay na durog na bigas ay mas mataas 
naman ang upa sa pagpapagiling. 
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Ito’y dahilan sa nakagagasgas na ipa na 
madaling makasira sa panlabas na bahagi 
ng gomang pangkiskis. 
 Sa layuning mapagbuti pa ang 
mga umiiral na sistemang paggigiling ng 
palay sa Pilipinas, pinapasok sa bansa ang 
pagpapatayo nang makabago at malalaking 
panggiling na mula sa bansang South Korea 
(Larawan 25). 
 Ang kalidad at kantidad ng bigas ay 
naaapektuhan ng: (1) katangian ng inaning 
palay, (2) teknolohiya, at (3) mga paraan ng 
pamamahala sa iba’t ibang operasyon.  

Mga Katangian ng Inaning Palay  
 Ang mga sumusunod ay 
inirerekomendang mga gawaing dapat 
isakatuparan upang magkaroon ng 
magandang bigas na mula sa ipinagiling na 
palay:
 1. Gilingin ang palay sa tamang MC 

na 14%. Kapag mababa sa rito, marami ang 
magiging durog na butil ng bigas na dahilan 
naman ng mas mababang milling recovery.
 2. Linising mabuti ang palay bago 
magpagiling. Ang mga butil ng palay na 
walang halong dumi ay makatitiyak ng higit 
na malinis at mataas na kalidad ng bigas.
 3. Huwag paghaluhaluin ang iba’t 
ibang binhi o klase ng palay. Kung hindi 
naman ito maiiwasan na maisagawa, pa-
ghaluin lamang ang mga magkakauring 
binhi na may pare-parehong katangian at 
laki ng mga butil. Ang paghahalo ng mga 
binhi ng palay na mayroong magkakaibang 
katangiang pampisikal at kemikal ay maka-
pagpapababa ng kalidad ng bigas. Ayon kay 
Gayanilo (1988), natuklasan na ang mga 
maiigsi at may intermediate na haba ng 
mga butil ng palay ay madaling magkaroon 
ng mga durog na bigas kapag ipinakiskis 
kaysa sa mahahaba ang butil.
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 4. Ang paraan kung paanong isina-
sagawa ang mga gawain bago ang pagpa-
pagiling ay malaki ang epekto sa kalidad at 
kantidad ng nagigiling na bigas. Ang 
napapanahong pag-aani, agad na 
paggigiik, pagpapatuyo at tamang pag-
iimbak ay makatitiyak sa pagkakaroon ng 
mataas na kantidad at kalidad ng nailalabas 
na bigas mula sa pagpapagiling. Pinatutuyo 
muna ang mga inaning mga butil sa 14% MC 
para matamo ang pinakamataas na resulta 
sa pagpapagiling. Sa pagpapababa ng MC, 
ang kontroladong pagpapatuyo na gamit 
ang mechanical dryer ay may mahusay na 
kalidad sa dahilang hindi nagkakaroon ang 
mga ito ng bitak kung ikukumpara sa 
ibinilad sa araw.  Ang mga pagkabalam 
naman sa paggigiik at pagpapatuyo ay 
nagreresulta sa paninilaw o kaya’y 
pangingitim ng bigas.
 5. Iwasang ang mga tuyong butil ay 
biglaang mabasa upang maiwasan ang 
pagkakaroon ng mga bitak (fissures) na 
maaring maging sanhi sa pagkadurog ng 
bigas habang ginigiling.  

Teknolohiya at Paraan ng Pamamahala ng 
Iba’t ibang Operasyon  
 Kritikal sa pagtatamo ng pinakama-
gandang resulta ng pagpapagiling ay ang 
tamang pagpili, pag-aakma at operasyon ng 
mga kagamitang panggiling. Ang 
kaalaman at kasanayan ng operator o 
teknisyan ay nag-aambag ng malaki sa 
produksyon ng bigas na may mataas na 
kalidad. Kaugnay sa paggamit ng teknolohi-
ya sa paggiling, naririto ang ilan sa dapat na 
tandaan na ibinahagi ng IRRI:

 1. Gamitin ang teknolohiyang rub-
ber roller para sa pagtatalop ng balat ng 
palay upang makuha ang pinakamagaling 
na kalidad ng bigas. Ang paggamit ng uring 
Engleberg ay matagal nang hindi 
inirerekomenda at hindi na rin ito 
katanggap-tanggap sa komersiyal na 
pagpapagiling ng palay sa dahilang mababa 
ang nababawing bigas at marami ang 
nagiging durog na bigas.
 2. Ang paddy separator ay siyang 
dapat gamitin sa pagpapahiwalay ng palay 
at bigas pinawa bago ang ganap na 
pagpapaputi. Ang pag-aalis ng mga butil 
ng palay matapos ang pagbabalat ay hindi 
lamang nagbibigay ng mas mahusay na 
kalidad na bigas kundi nakababawas rin sa 
pagkaluma at pagkagasgas ng panggiling.  
 3. Ang dalawahang-beses na pagpa-
paputi ng bigas ay inirerekomenda upang 
mabawasan ang sobrang pag-iinit ng mga 
butil at para mabigyang pagkakataon ang 
operator na ilagay sa tamang setting ang 
bawat step na makapagbibigay ng mataas 
na milling at head rice recovery. 
 4. Ang mga nagiling na bigas ay 
ginagrado sa pamamagitan ng screen 
sifter para alisin ang mga durog ng 
bigas.  Ang bigas na mayroong halong 
binlid o durog na butil ay mababa ang 
halaga sa pamilihan. Ngunit ang mga binlid 
nama’y pwedeng gawin bilang arina na higit 
na mayroong mataas na halaga.
 Ang regular na pagmomonitor at 
pagpapalit ng mga nasisirang piyesa, na 
tulad ng pagpapalit ng rubber rolls, 
pagbabaligtad ng bato at pagpapalit ng 
nasira nang mga screens ay magre-resul-
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ta sa pagkakaroon ng higit na mahusay na 
uring bigas.
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