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Ano ang hybrid na palay?

Ang hybrid na palay, na tinatawag ding F1, ay produkto ng unang henerasyon ng 
paglalahi ng dalawang line o barayti ng palay na pinag-aralan at masusing pinili 
upang gawing hybrid. Nagtataglay ito ng pinakamahuhusay na mga katangian 
ng mga magulang na naisasalin sa bunga. Ito ay nagreresulta sa pagkakaroon 
ng hybrid vigor (lakas-hybrid) o heterosis. 

Ang mga tanim na hybrid ay nagbubunga ng mas maraming butil bawat uhay 
kaysa sa karamihan ng mga inbred na barayti. Ito ang dahilan kung bakit mas 
mataas ang ani ng hybrid kaysa ordinaryong palay. Ang karaniwang tawag sa 
pampublikong hybrid na palay ay Mestizo/ Mestiso. 
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Paano  naiiba ang hybrid na palay sa 
ordinaryong palay o inbred?

HYBRIDINBRED

Produksyon 
ng binhi

Ang palay ay 
nagtataglay ng 
babae at lalaking 
parte ng bulaklak 
sa iisang halaman. 
Dahil dito,  ang mga 
inbred na barayti 
ay pinapadami sa 
pamamagitan ng 
self-pollination.

Ang palay na gagawing lalaki (male 
sterile line) at palay na magiging 
babae (pollen source) ay itinatanim ng 
salitan at tinitiyak na magsasabay sa 
pamumulaklak. Ang cross pollination 
ay isinasagawa sa paraang natural at 
artipisyal para mabuo ang mga butil 
ng hybrid.

Pagtatanim Maaaring itanim 
muli ang mga 
inaning inbred na 
palay sa susunod 
na taniman nang 
walang inaasahang 
kabawasan sa ani.

Ang ani mula sa hybrid ay parehas din 
ang itsura sa inbred ngunit ito ay hindi 
nirerekomendang itanim muli dahil sa 
hindi pare-parehong taas ng palay at 
hindi sabay-sabay na pamumulaklak 
at pagkahinog ngunit ang malaking 
dahilan ay ang pagkabaog o hindi 
pagbubutil ng maraming halaman.

INBRED HYBRID
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Ano  ang proseso sa pagbuo ng binhing 
hybrid?

HYBRID

Ang binhi ng hybrid na palay ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpapares 
sa male sterile line at pollen source (restorer line / pollen parent). Ang male 
sterile line ay maaaring gumagamit ng cytoplasmic male sterility (CMS) o 
thermosensitive genetic male sterility (TGMS). Tinatawag ding three-line system 
ang CMS-based hybrids at two-line system ang TGMS-based hybrids. 

Sa three-line system, ang A-line o babaeng palay (CMS Line) ay pinaparami gamit 
ang B-line o lalaking palay (maintainer line) sa pamamagitan ng cross pollination 
(AxB). Ang nabubuong butil sa A-line sa pamamagitan ng AxB  ay sterile o baog. 
Upang maging fertile ang F1, ipinapares ang A-line sa R-line (restorer line) na 
tinatawag din na AxR. Ang mga binhing mabubuo sa A-line sa pamamagitan ng 
AxR ay tinatawag na F1 hybrid. 

Sa two-line system,  ang S-line (TGMS line) ay pinaparami sa malalamig na lugar 
o male-fertile environment (MFE) at nagiging baog ito sa maiinit na lugar o male-
sterile environment (MSE). Ang P-line (pollen parent) ay pinapares sa baog na 
S-line sa MSE upang makabuo ng F1 na butil.

Sistemang 2-line
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Tradisyunal, HYV (high-yielding varieties) o barayting may mataas na ani, MRV 
(modern rice varieties) o modernong barayti, kumbensyunal na barayti at NPT 
(new plant type) o bagong tipo ng halaman o super rice ay mga katawagang 
ginagamit sa iba’t-ibang uri ng inbred na barayti.

Ang mga tradisyunal  na barayti ay matataas at madaling dumapa. Mababang 
umani ang mga barayting ito (2 - 2.5 t/ha) at minsan lamang sa isang 
taon pwedeng itanim dahil lima hanggang anim na buwan bago maani. 
Namamanahon din sila o namumulaklak lamang kung maiksi ang araw. 
Karaniwang mabango at masarap ang mga barayting ito. 

Ang HYV, MRV, at kumbensyunal na barayti ay iisa lamang. Ito ay mga 
barayting may mababa o katamtamang taas; namumunga sa loob ng apat na 
buwan pababa, hindi namamanahon kung kaya posible ang tatlong taniman sa 
isang taon; mataas umani; malakas tumugon sa abono; maraming magsuwi; at 
angkop na angkop sa mga bukiring may tiyak na patubig.

Ang NPT o super rice ay bago at modelong tipo ng halaman para sa lipat 
o sabog-tanim. Ang aning 12 t/ha pataas na siyang inaasahan ng mga 

Ano  ang tradisyunal, HYV, MRV, kumbensyunal 
na barayti at NPT o super rice? Paano sila 
naiba sa hybrid na palay?

TRADISYUNAL NPT/ SUPER RICEHYV / MRV / KUMBENSYUNAL
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Ang lakas-hybrid ay makikita sa mga yugtong ito ng palay

Ang hybrid na palay na mayroon sa kasalukuyan ay hindi genetically modified 
organism (GMO). Samantala, ang PhilRice ay sumusuporta at patuloy na 
nananaliksik sa paggamit ng genetic engineering sa pagpapaunlad ng mga 
barayti ng palay.

Ang lakas-hybrid na tinatawag ding hybrid vigor o heterosis ay tanging sa mga 
hybrid na halaman lamang nakikita. Sa palay, ito ay nakikita sa mga yugto 
ng maagang paglago at pagsusuwi ng mga tanim. Ang lakas-hybrid na ito ay 
siyang nagpaparami ng mga butil sa bawat uhay na nagpapataas ng ani. Ang 
mga modernong barayti ng mais na malakas umani ay ginagawa base rin sa 
heterosis o lakas-hybrid.

Ang hybrid na palay ba ay GMO?

Ano ang hybrid vigor?
NPT/ SUPER RICE

mananaliksik ay makakamit sa pagbabago ng arkitektura ng palay na 
nagtataglay ng mga sumusunod na katangian: lahat ng suwi ay namumunga; 
mayroong 150-200 butil o higit pa sa bawat uhay; mabigat na timbang ng 
butil sa bawat uhay; matatatag na mga katawan at ugat; matitibay na uhay; 
makakapal at berdeng dahon. Ang mga mananaliksik ay patuloy na pinauunlad 
ang resistensya nito sa aksip at iba pang peste ng palay.

Ang mga tradisyunal na barayti, HYV, MRV, kumbensyunal na mga barayti, at 
mga NPT o super rice, ay self-pollinated (inbred) hindi katulad ng hybrid na 
palay. Ang inbred na barayti ay ginagamit ding halamang pinagmumulan ng 
bagong hybrid na barayti na maaaring magbigay ng mas mataas na ani.
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MESTISO 20

Ang mga magsasaka ay hinihimok 
na magtanim ng hybrid dahil 
makatutulong ito ng malaki sa 
pagkakaroon ng kakayahang 
mapunan ang pangangailangan ng 
Pilipinas sa bigas, mapataas ang 
ani at kita, at makakapagbigay ng 
karagdagang empleyo. Maaaring 
makapamili ng iba’t-ibang hybrid 
tulad ng Mestizo 1, at Mestiso  
19 at 20 na pinaunlad ng ating 
pampublikong institusyon, at mga 
hybrid na ipinamamahagi naman 
ng mga pribadong kumpanya. 

Mula 1992 - 2016, may 81 binhing 
hybrid na ang nailabas. Marami sa 
mga ito ay maitatanim lang sa tag-
araw. Ang mga barayting Mestiso 
19 at 20 (2-line TGMS hybrid na 
inilabas noong 2009) ay maaaring 
itanim sa tag-araw man o tag-
ulan sa Pilipinas. May mga barayti 
ng hybrid din na inirerekomenda 
lamang base sa lugar (Luzon, 
Visayas, Mindanao).

Magpahanggang ngayon ay 
patuloy pa rin ang pagtuklas ng 
bagong hybrid na makapagbibigay 
ng mas mataas na ani at matibay sa 
sakit at peste. 

Anong binhing hybrid na palay ang maaaring 
itanim ng mga magsasaka sa ngayon?

MESTIZO 1

MESTISO 19
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BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI

PSB Rc 26H Magat 5.6 7.6 88 17

PSB Rc 72H Mestizo 1 5.4 9.9 97 15

PSB Rc 76H Panay 4.8 7.9 102 13

NSIC Rc 114H Mestiso 2 5.8 8.7 98 14

NSIC Rc 116H Mestiso 3 5.8 8.6 108 13

NSIC Rc 124H Mestiso 4 5.7 9.1 108 13

NSIC Rc 126H Mestiso 5 6.2 9.5 120 12

NSIC Rc 132H Mestiso 6 5.9 8.7 107 11

NSIC Rc 136H Mestiso 7 6.7 10.6 108 13

NSIC Rc 162H Mestiso 8 5.8 7.7 109 13

NSIC Rc 164H Mestiso 9 6.4 8.5 105 14

NSIC Rc 166H Mestiso 10 6.5 10.6 107 13

NSIC Rc 168H Mestiso 11 6.5 10.5 115 14

NSIC Rc 174H Mestiso 12 7.1 8.9 110 12

Mga barayting aprubado ng PSB/NSIC (1990-2018)
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BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI

NSIC Rc 176H Mestiso 13 6.5 8.3 112 12

NSIC Rc178H Mestiso 14 6.3 8.8 100 13

NSIC Rc180H Mestiso 15 6.4 9.9 113 14

NSIC Rc196H Mestiso 16 6.2 10.4 100 14

NSIC Rc198H Mestiso 17 6.6 9.7 100 14

NSIC Rc200H Mestiso 18 6.5 10.6 112 13

NSIC Rc202H Mestiso 19 6.7 10.7 108 13

NSIC Rc204H Mestiso 20 6.4 11.7 112 13

NSIC Rc206H Mestiso 21 6.4 11.3 110 14

NSIC Rc208H Mestiso 22 5.9 10.3 114 12

NSIC Rc210H Mestiso 23 6.4 10.8 116 13

NSIC Rc228H Mestiso 24 7.3 10.3 103 14

NSIC Rc230H Mestiso 25 6.7 10.6 103 14

NSIC Rc232H Mestiso 26 7.0 10.7 110 14

NSIC Rc234H Mestiso 27 6.5 9.8 119 13
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NSIC Rc236H Mestiso 28 6.2 10.9 115 13

NSIC Rc244H Mestiso 29 7.0 11.2 104 14

NSIC Rc246H Mestiso 30 7.2 11.4 103 14

NSIC Rc248H Mestiso 31 7.1 10.3 112 14

NSIC Rc250H Mestiso 32 6.5 8.9 109 14

NSIC Rc252H Mestiso 33 6.8 9.8 105 15

NSIC Rc254H Mestiso 34 6.1 10.2 118 14

NSIC Rc256H Mestiso 35 6.3 9.9 104 13

NSIC Rc258H Mestiso 36 6.7 9.8 103 15

NSIC Rc260H Mestiso 37 6.5 10.0 107 13

NSIC Rc262H Mestiso 38 6.4 10.4 113 14

NSIC Rc264H Mestiso 39 6.3 10.9 115 13

NSIC Rc266H Mestiso 40 6.3 10.2 111 12

NSIC Rc268H Mestiso 41 6.5 12.7 113 12

NSIC Rc270H Mestiso 42 6.5 9.8 117 12

BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI
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NSIC Rc306H Mestiso 43 5.9 11.5 110 13

NSIC Rc310H Mestiso 44 5.7 11.5 103 13

NSIC Rc312H Mestiso 45 5.7 9.8 102 14

NSIC Rc314H Mestiso 46 5.9 11.3 110 14

NSIC Rc316H Mestiso 47 6.0 11.2 99 14

NSIC Rc318H Mestiso 48 6.2 12.3 109 13

NSIC Rc320H Mestiso 49 5.8 10.7 99 14

NSIC Rc322H Mestiso 50 5.8 10.2 109 13

NSIC Rc350H Mestiso  51 6.2 10.4 112 13

NSIC Rc362H Mestiso  52 6.1 10.0 119 13

NSIC Rc364H Mestiso  53 6.0 9.3 99 14

NSIC Rc366H Mestiso  54 6.0 9.2 100 14

NSIC Rc368H Mestiso  55 5.9 10.0 108 13

NSIC Rc370H Mestiso  56 6.1 10.7 104 14

NSIC Rc372H Mestiso  57 5.3 9.8 114 11

BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI
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NSIC Rc374H Mestiso  58 6.0 10.1 100 14

NSIC Rc376H Mestiso  59 6.3 10.4 105 14

NSIC Rc378H Mestiso  60 5.7 11.2 99 13

NSIC Rc380H Mestiso  61 6.0 9.7 104 14

NSIC Rc382H Mestiso  62 6.2 10.9 115 13

NSIC Rc384H Mestiso  63 6.0 10.2 106 12

NSIC Rc386H Mestiso  64 6.4 10.2 103 13

NSIC Rc388H Mestiso  65 5.9 9.3 108 14

NSIC Rc404H Mestiso 66 5.9 10.4 102 12

NSIC Rc406H Mestiso 67 5.9 10.9 103 13

NSIC Rc408H Mestiso 68 6.0 10.6 104 13

NSIC Rc410H Mestiso 69 5.8 10.1 108 13

NSIC Rc412H Mestiso 70 5.8 9.9 103 12

NSIC Rc432H Mestiso 71 6.4 10.7 106 13

NSIC Rc444H Mestiso 72 6.7 12.6 108 13

BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI
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BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI

NSIC Rc446H Mestiso 73 6.6 11.6 107 13

NSIC Rc448H Mestiso 74 6.5 14.0 106 13

NSIC Rc450H Mestiso 75 6.4 13.0 107 13

NSIC Rc452H Mestiso 76 6.3 10.7 111 12

NSIC Rc454H Mestiso 77 6.3 12.3 106 13

NSIC Rc456H Mestiso 78 6.7 11.7 106 13

NSIC Rc458H Mestiso 79 6.6 13.1 106 13

NSIC Rc486H Mestiso 80 6.5 13.9 103 13

NSIC Rc488H Mestiso 81 6.1 12.3 110 11

NSIC Rc490H Mestiso 82 6.2 11.9 109 13

NSIC Rc492H Mestiso 83 6.2 12.5 113 13

NSIC Rc494H Mestiso 84 6.0 12.6 108 13

NSIC Rc496H Mestiso 85 6.5 10.0 107 14

NSIC Rc498H Mestiso 86 6.9 10.9 105 14

NSIC Rc500H Mestiso 87 6.7 10.5 107 14

NSIC Rc502H Mestiso 88 6.2 12.5 108 13

NSIC Rc504H Mestiso 89 6.4 10.1 101 13
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BARAYTI
LOKAL NA 

TAWAG
KARANIWANG 

ANI (t/ha)
PINAKAMATAAS 
NA  ANI  (t/ha)

TAAS
(sm)

BILANG 
NG 

SUWI

NSIC Rc516H Mestiso 90 6.4 11.9 99 13

NSIC Rc518H Mestiso 91 6.4 11.9 110 14

NSIC Rc520H Mestiso 92 5.9 9.7 106 13

NSIC Rc522H Mestiso 93 6.1 9.6 111 12

NSIC Rc524H Mestiso 94 6.1 9.0 111 14

NSIC Rc526H Mestiso 95 6.0 10.6 108 13

NSIC Rc 538H Mestiso 96 6.3 10.4 104 13

NSIC Rc 540H Mestiso 97 6.5 12.3 108 12

NSIC Rc 542H Mestiso 98 5.9 8.3 105 13

NSIC Rc 544H Mestiso 99 6.6 10.6 112 13

NSIC Rc 546H Mestiso 100 6.4 12.9 106 13

NSIC Rc 548H Mestiso 101 5.7 9.8 114 14
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Ang hybrid ay maaaring makapagbigay ng karagdagang 15% o higit pa sa 
kasalukuyang ani ng mga magsasaka. Sa tamang pamamahala at paborableng 
kapaligiran, maaaring makamit ng mga magsasaka ang aning 12 t/ha sa bawat 
anihan.

Ang mataas na ani ng hybrid na palay ay mapatototohanan ng mga 
magsasakang nakapagtala ng matataas na ani mula 2004 hanggang 2016.

Sila ay gaya ng mga sumusunod:

Gaano kataas ang ani na maaaring makamit 
ng mga magsasaka sa paggamit ng hybrid na 
palay?

Noong 2013, nakakuha ng mataas 
na ani sa Mestiso 19 sina Remigio 
Estoesta (10.5 t/ha) at Filomena 
Estolero (13.2 t/ha) ng Tubao, La 
Union. 

Umani ng 12.9 t/ha si Ramile 
Jimenes ng Calintaan, Occidental 
Mindoro at dineklara siyang hybrid 
rice highest yielder noong tag-
araw ng 2010. Ang aning ito ay 
malayo sa dati niyang inaani na 
3.5 – 4 t/ha.

Sa mga nakaraang taon, nakakuha 
rin ng mataas na ani sina Eulogio 
Guira (14.52 t/ha) ng Magsaysay, 
Davao del Norte; Aida Badong 
(17.2 t/ha) ng Camarines Sur; 
Antonio Villanueva (12.2 t/ha) ng 
Tagudin, Ilocos Sur; at Purificacion 
Perez (11.7 t/ha) ng Victoria, 
Laguna.
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Ang pagsasaka gamit ang binhing hybrid ay katulad din sa pangkaraniwang 
inbred maliban sa ang hybrid ay nangangailangan ng mas mataas na atensyon 
sa paggawa ng punlaan at pag-aalaga ng punla. 

Dapat malulusog ang mga punla na gagamitin  sa pagtatanim na may buo 
at matibay na ugat upang hindi gaanong magdamdam sa paglipat-tanim. 
Sa ganitong paraan, maipapakita ng palay ang kanyang hybrid na lakas sa 
maagang panahon ng paglago na siya namang magpapataas ng inaasahang 
ani.

Ang isang natatanging pagbabago mula sa nakasanayang pamamaraan 
ng mga magsasaka ay ang dami ng binhing ginagamit bawat ektarya. Sa 
nakagawian, 40 - 50 kilong binhi ang ginagamit sa inbred. Sa hybrid, 15-20 
kilong binhi na lamang ang nirerekomendang gamitin sa isang ektarya.  

Ibabad sa malinis na tubig sa loob ng 12 - 24 oras o hanggang 
mamaga ang mga binhi. Kung hindi sa umaagos na tubig 
ibababad ang mga binhi, palitan ang tubig sa loob ng lalagyan 
tuwing anim na oras. 

Hugasan ang mga binhi pagkatapos ibabad.

Ilagay sa sako na nakapatong sa kawayan o kahoy na plataporma 
at kulubin ng jute sack upang mapabilis ang pagsibol ng mga 
binhi. 

Pasibulin hanggang may lumabas na puting radicle (tuldok) ang 
embryo.

Upang  masiguro ang pagtubo ng binhi ng hybrid, gawin 
ang mga sumusunod:

Paano naiba ang produksyon ng hybrid na 
palay sa kinagawiang pamamaraan ng mga 
magsasaka?

1

2

3

4
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Oo. Ang paraang ginagamit sa pagpapalago ng hybrid na palay ay katulad din 
ng sa inbred maliban lamang sa pangangalaga. Mas mataas na atensyon sa 
paggawa at pamamahala ng punlaan ang kinakailangan sa produksyon ng 
hybrid. 

Maaari bang gamitin ang PalayCheck  sa pag-
aalaga ng hybrid?

Hindi. Higit na mahigpit ang rekomendasyon na ang inaning hybrid na palay 
ay hindi na maaaring gamiting binhi. Kung hindi, ito ay magreresulta sa hindi 
pantay-pantay na taas ng halaman at hindi sabay-sabay na pagkahinog ng 
butil. Ang malaking dahilan sa pagbaba ng ani ng 40 - 60% ay sterility o 
hindi pagbubutil sa maraming halaman. Upang makamit ang mataas na ani, 
kailangang bumili ng bagong binhi ng hybrid ang mga magsasaka bawat 
taniman.

Maaari bang gamiting binhi ang ani mula sa 
hybrid para sa susunod na taniman?
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Oo. Sa Isabela, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng hybrid na palay 
sa pamamagitan ng sabog-tanim upang matugunan ang mga problema 
sa kakulangan ng manggagawa sa panahon ng taniman.  Mas gusto ng 
mga magsasaka ang sabog-tanim para sa produksyon ng hybrid dahil 
nadadagdagan ang kita nila ng P1,500 - P3,000 bawat ektarya.

Ang sabog-tanim na hybrid ay maaaring umani ng 8-12 t/ha o katulad din ng 
dami ng ani sa lipat-tanim na hybrid.

Ang hybrid na palay ba ay maaaring 
gamitin sa sabog-tanim?
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Anu-ano ang iba pang mga pamamaraan 
upang mapabuti ang hybrid na palay?

Ang ani ng hybrid ay mapabubuti pa sa pamamagitan ng Minus-One Element 
Technique (MOET) kit at leaf color chart (LCC).

Ang MOET ay isang pamamaraan upang malaman ang mga kulang na 
sustansiya ng lupa tulad ng zinc at sulfur. Sa paggamit nito, matutukoy kung 

Oo. Ang 20-25 kilong binhing hybrid ay kasya na sa isang ektarya. Ito ay aabot 
ng 250 – 300 seedling trays na may tanim na 90 gramo kada tray.  

Ayon sa pag-aaral, makababawas ng gastos ang mga magsasaka mula P1,500 
- P2,500 kada ektarya sa paglilipat-tanim ng hybrid gamit ang mechanical 
transplanter.

Maaari  rin bang ilipat-tanim ang hybrid na 
palay gamit ang mechanical  transplanter?
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anong sustansiya ang kulang ng sakahang lupa base sa aktwal na pagsulong 
ng palay.

Ang LCC naman ay isang maliit na plastic ruler na may apat na iba’t-ibang kulay 
na berde na siyang kumakatawan sa iba’t-ibang kulay ng dahon na indikasyon 
ng nitroheno sa lupa. 

Sa pamamagitan ng LCC, ang tamang panahon sa paglalagay ng nitrohenong 
abono ay matutukoy. Makatutulong din ito sa paggabay sa wastong paggamit 
ng abono at mapoprotektahan ang mga palayan mula sa hindi magandang 
epekto bunga ng labis na paglalagay ng abono. 

Mabibili ang MOET at LCC sa PhilRice Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva 
Ecija at sa mga sangay nito: Los Baños, Laguna; Batang Ligao, Albay; San 
Mateo, Isabela; Batac, Ilocos Norte; Cansilayan, Murcia, Negros Occidental; 
Midsayap, North Cotabato; at RTRomualdez, Agusan del Norte.
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Ang mga ahensiya ng gobyerno ay 
nagsasagawa ng mga regular na 
pagsasanay sa produksiyon ng hybrid 
na palay para sa mga magsasaka. 
Nagsasagawa rin ang PhilRice ng 
taunang pagsasanay sa produksiyon ng 
binhi ng hybrid para sa mga magbibinhi, 
extension workers, at mga interesadong 
magsasaka.

Ang mga paksang katulad ng 
pamamahala ng binhi, pamamahala 
ng punlaan, paglilipat-tanim, at 
pamamaraan sa pagsisiguro ng kalidad 
ng binhi ay tinatalakay.

Ang isang magbibinhi bago ma-accredit 
ay kailangang sumailalim sa serye ng 
mga pagsasanay sa produksyon at 
sertipikasyon ng binhing hybrid. Ito 
ay isinasagawa ng DA, Agricultural 
Training Institute, PhilRice, Bureau of 
Plant Industry – National Seed Quality 
Control Services at mga lokal na yunit 
ng pamahalaan. Ang mga ahensyang 
nabanggit ay nagbibigay ng mga kurso 
na pagsasanay upang masiguro ang 
kalidad ng mga binhing hybrid.

Ang pagsusuri sa laboratoryo sa 
pagiging puro ng binhi, moisture content 
nito, pagkakaroon ng varietal mixture, 
at porsiyento ng pagtubo ay kasama sa 
tinitingnan upang mapanatili ang kontrol 
sa kalidad ng binhi.

Paano  pinangangalagaan ng gobyerno ang 
kalidad ng hybrid na palay?

DA

BPI

ATI

PHILRICE
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Sa kabuuang produksiyon ng palay sa buong mundo, umaabot ng 20% ang 
kontribusyon ng China. Sa mahigit 30 milyon ektaryang palayan sa bansang ito, 
50% nito ay tinatamnan ng hybrid. Mula sa tinamnan nitong 9,530 ektarya, ang 
China ay nakaani ng 2,600,000 tonelada ng binhing hybrid noong 2015. Ang 
teknolohiyang pang-hybrid na palay ang tumulong sa China na mapataas ang 
produksyon ng palay.

Samantala , 2.5M ektarya naman ang pinagtataniman ng palay na hybrid 
sa India, 670,000 ektarya sa Bangladesh, 700,000 ektarya sa Vietnam ang 
pinagtataniman ng hybrid habang higit 400,000 ektarya naman sa Pilipinas 
noong 2013.

Anu-anong mga bansa ang matagumpay sa 
pagtatanim ng hybrid? 
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Ang nagpaparami, nagpapalaganap, at nagbebenta ng hybrid na palay ay mga 
pampublikong ahensya at mga pribadong sektor kabilang ang mga unibersidad 
at kooperatiba. Nandyan din ang mga pribadong kumpanya ng binhi, mga 
interesadong non-government organizations at iba pang mga organisadong 
grupo, gayundin ang mga akreditadong magbibinhi.

Espesyal na pansin ang ibinibigay ng PhilRice, na isa ring nagpaparami ng binhi, 
sa mga organisadong grupo upang sila ay maengganyo sa produksiyon ng 
hybrid na palay. Sa ganitong paraan, napapadali ang pagsesertipika ng mga 
binhi, at napapabilis ang distribusiyon at pagbebenta nito. Nakapagdudulot din 
ito ng mga benepisyo sa mga magbibinhi. 

Sinu-sino ang nagpaparami ng binhing hybrid 
na palay? 
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Mabibili ang binhi ng pampublikong hybrid sa lahat ng sangay ng PhilRice 
sa Ilocos Norte, Isabela, Nueva Ecija, Los Baños, Negros, Bicol, Midsayap at 
Agusan. Maaari ring makabili sa mga lokal na yunit ng pamahalaan at sa mga 
panrehiyong tanggapan ng DA. 

Ang mga kooperatiba at pribadong sektor ay nagdadala rin ng binhing hybrid 
sa mga distributors nila.

Saan makabibili ng binhing hybrid na palay?

Oo. Mas mataas umani ang hybrid na palay kumpara sa inbred ng 15% pataas. 
Sa tamang pamamahala at paborableng kapaligiran, maaaring umani ng 12 t/ha 
o higit pa sa hybrid.

Ang hybrid na palay ba ay pang-masa ?

Maliit lamang ang dagdag na gastos sa paggamit ng binhing hybrid. Ang 
dagdag na gastos ay para sa pagbili ng binhi kaya dapat maingat sa pagbunot 
at paglipat-tanim ng mga punla.

Ayon sa 2016 datos ng Socioeconomics Division ng PhilRice, ang karaniwang 
gastos sa pagtatanim ng hybrid na palay ay P45,680 sa bawa’t ektarya. 
Para naman sa pagbibinhi o hybrid seed production, ang gastusin ng isang 
magbibinhi ay umaabot ng P108,560/ha.

Magkano ang magagastos sa pagtatanim ng 
hybrid na palay?

Mapabibilis din ang pagkakaroon ng binhi sa mga magsasaka na nais 
magtanim ng hybrid.



24

Sa mga supermarket, katulad ng SM, Gaisano, at Waltermart, ay may mga 
naka-paketeng hybrid na bigas na maaaring mabili. Ang mga ito ay karaniwang 
mula sa mga sangay ng PhilRice at mga kooperatiba ng magsasaka. 

Oo. Ang Mestizo 1 at Mestiso 20 at ilan sa mga barayti ng hybrid na 
rekomendado na gawing brown rice.

Saan makabibili ng ani ng hybrid?

Maaari  bang gawing brown rice ang ani ng 
hybrid?
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Para sa 3-line breeding (A-, B-, R-lines) at 2-line breeding (S-, P- lines)

Proseso  ng paggawa ng pampublikong 
hybrid na binhi

PRODYUSER KLASE NG BINHI

Breeder seeds

Foundation seeds

F1 Seed production

PHILRICE, BRANCH 
STATIONS, AT 

AKREDITADONG 
HYBRID SEED 
PRODUCERS

AKREDITADONG 
HYBRID SEED 
PRODUCERS

PHILRICE



Ang PhilRice ay nakikipagtulungan sa mga rice seed cooperatives sa 
pagpaparami ng binhing hybrid. Sa kasalukuyan, karamihan ng mga 
nagpaparami ng binhing hybrid ay mula sa Mindanao.

 Davao Oriental Seed Producers Cooperative
 (DOSEPCO)
 Balbino Alingalan (Chairperson)
 Banay-banay, Davao Oriental

 SEED TO RICE COOPERATIVE
 (S2R)
 Henry Lim (Chairperson)
 Lupon, Davao Oriental

 
 DAVAO MULTIPURPOSE SEED PRODUCERS COOPERATIVE
 (DAMSEPCO)
 M Bermudez Street, Tagum, Davao del Norte

 DAVAO SUR SEED PRODUCERS COOPERATIVE
 (DASUCEPCO)
 Digos, Davao del Sur

 BINHIAN NG TIMOG KUTABATO MULTIPURPOSE 
 AGRICULTURAL COOPERATIVE 
 (BINTIKU-MPAC)
 Dajay, South Cotabato

Direktoryo ng mga nagpaparami ng binhi ng 
hybrid na palay
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