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Ang mga magsasaka’y sanay nang tatlong beses mag-abono ng
nitroheno (N): basal, bago maglihi, at kung mamumulaklak na ang palay.
Ngunit natuklasan ng mga syentista na hindi angkop ang paraang ito sa
lahat ng binhi.  Matagal- o maaga-gumulang ang mga binhi, at apektado
pa ng panahon ng pagsasaka at klima ang paggulang ng palay.

Ang lupa sa iisang pinitak ay maaari ring hindi pantay ang taglay na
taba.  Dahil dito, kung minsa’y napapaaga ang pag-aabono ng N ng mga
magsasaka - kapag hindi pa kailangan ng palay - o kaya nahuhuli - kapag
lubhang kailangan na ng palay.  Bunga nito, 30-50% lamang ng abono ang
napapakinabangan ng palay, at maraming nasasayang.

Sapagkat angparaan ng pag-aabono ay hindi dapat hinuhulaan
lamang, nagtulungan ang PhilRice sa Maligaya, Munoz, Nueva Ecija at
ang International Rice Research Institute (IRRI) sa Los Banos, Laguna
upang gumawa ng isang gamit na panukat ng abonong-N na kailangan ng
palay.  Ang tawag sa panukat na ito ay Leaf Color Chart o LCC.

Itong LCC ay mukhang plastik na ruler, na may anim na bintana.
Magkakaibang tingkad ng berde ang kulay ng mga bintana
(pinakamapusyaw ang 1; pinakamatingkad ang 6), upang magaya ang
mga aktuwal na kulay ng dahon sa bukid.  Ikinukumpara ang nakabuka,
pinakamura, at pinakamalusog na dahon sa mga bintana ng LCC upang
masukat ang pagkaberde ng mga dahon.  Linggu-linggo ang pagsusukat
upang matukoy ang dami ng abonong-N na kailangan ng palay, at kung
kailan dapat ilagay ito.

Halagang P1,000 abonong-N ang matitipid bawat ektarya sa paggamit
ng LCC.  Ito ay mura, matibay, mabilis, at magaang panukat sa
pagkaberde ng dahon.  Kung tukoy ang tamang dami at panahon ng pag-
aabono, walang masasayang na abono, hindi pa malalason ang lupa at
tubig.

SANTIAGO R. OBIEN
     Executive Director
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Sa huling pagsusuyod, magsabog ng 40 kilong posporo (P) bawat
ektarya (3.5 sakong solophos o 0-18-0) at 40 kilong potasyo (K; 1
sakong muriate of potash o 0-0-60).  Isang linggo matapos maglipat-
omagsabog-tanim, maghasik  ng 20 kilong zinc sulfate bawat ektarya.
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Mula 14 na araw matapos pagkalipat-tanim hanggang mamulaklak ang
palay, linggu-linggong magsukat at mag-abono ng kailangang N.  Mga 8-
9 na  beses magsusukat, depende sa tagal ng paggulang ng binhi.
Kung sabog-tanim ang palay, magsukat mula 21 araw pagkasabog.
Kung linggu-linggong dadalawin ng magsasaka ang palay, makikita niya
ang epekto ng pag-aabono.
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Ikumpara ang
nakabuka,
pinakamura, at
pinakamalusog na
dahon ng mga
piling palay sa
mga bintana ng
LCC.

umpisahang magsukat

PAG-UUHAY
35 araw

PAGLAKI
55-85 araw

Pagtubo Punla Pagsusuwi Paglilihi Pag-uuhay/Pamumulaklak
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Magsukat sa 8:00-10:00 nang umaga habang hindi pa nakasisilaw ang
sinag ng araw.  Mahirap namang magsukat kung may hamog pa ang
mga dahon.

Magkakaiba ang tingkad ng berdeng kulay ng mga bintana ng LCC:
pinakamapusyaw ang 1 o pinakakaunti ang nitroheno (N), at
pinakamatingkad ang 6 o pinakamarami ang N.  Kung may patubig ang
palay, hindi sana bababa sa 4 ang sukat ng kulay ng mga dahon nito.

batayang bilang/sukat ng kulay
kung may patubig ang palay

Abonohan ang 1 ektaryang palay
ng 1.3 sakong urea o 3 sakong

ammonium sulfate kung mababa
sa 4 ang karamihang sukat ng

kulay ng mga dahon
(11/3 bags urea or

3 bags ammonium sulfate)

Hindi kailangang mag-abono
kung mataas sa 4 ang

karamihang sukat ng kulay ng
mga dahon

1       2          3   4       5          6
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(Patag ang lupa at magkakasintaas ang mga palay)

Sukatin ang mga nakabuka, pinakamura, at pinakamalusog na dahon
ng 10 piling palay sa loob ng isang pinitak o ektarya kung patas ang
bukid.  Kung lima pataas sa mga dahon ang mababa sa 4 ang sukat ng
kulay, mag-abono ng 30 kilong nitroheno/ektarya (1.3 sakong urea o 3
sakong ammonium sulfate).

BUKID 1
Sukatin ang mga nakabuka,
pinakamura, at pinakamalusog
na dahon ng 10 piling palay
dahon 1-10

• dahon 1

• dahon 2

• dahon 5

• dahon 6

• dahon 3

• dahon 7

• dahon 4

• dahon 9
• dahon 10

• dahon 8

1 pinitak o ektarya
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1 2 3 4 5 6
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Mga sampol na sukat sa patas na bukid

Tandaan: Kung lima o higit pa sa mga dahon ang mababa sa 4 ang sukat
ng kulay, mag-abono ng 30 kilong nitroheno/ektarya (N/ekt).

Sukat ng LCC

Bilang ng mga
dahon na

sinukat ng LCC

Gagawin: Mag-abono ng N
Dahil sa pitong dahon ang mababa sa
4 ang sukat ng kulay, mag-abono ng
30 kilong N/ekt

o kaya30 kilong N/ekt   =
ammonium sulfate

1 1 1
1/3

1

urea
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(Di-patag ang lupa at di-magkakasintaas ang mga palay)

Kung hindi patas ang bukid, o kung magkakaiba ang dami ng
nitrohenong taglay ng lupa, parse-parselahin ang bukid batay sa mga
magkakatulad na katangian ng bawat parsela.  Sukatin ang kulay ng
mga dahon ng 10 piling halaman bawat parsela.  Kung sa bawat
parsela ay lima pataas ang mga dahong mababa sa 4 ang sukat ng
kulay, mag-abono ng 30 kilong nitroheno/ektarya (1.3 sakong urea o 3
sakong ammonium sulfate).

1 ektarya

PARSELA 2

PARSELA 1

PARSELA 3

• dahon 1

• dahon 2

• dahon 3

• dahon 4

• dahon 5

• dahon 6

• dahon 7

• dahon 8
• dahon 9

• dahon 10

• dahon 1

• dahon 2

• dahon 3

• dahon 4

• dahon 5

• dahon 6

• dahon 7

• dahon 8 • dahon 9

• dahon 10

• dahon 1

• dahon 2

• dahon 3

• dahon 4

• dahon 5

• dahon 6

• dahon 7

• dahon 8

• dahon 9

• dahon 10
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Mga sampol na sukat sa di-patas na bukid

1 2 3 4 5 6

Parsela 1 Sukat ng LCC

Bilang ng mga
dahon na

sinukat ng LCC

Gagawin: Mag-abono ng nitroheno (N)
Dahil sa walong dahon ang mababa sa 4
ang sukat ng kulay, mag-abono ng 30 kilong
N/ektarya (N/ekt)

1 2 3 4 5 6

Parsela 2 Sukat ng LCC

Bilang ng mga
dahon na

sinukat ng LCC

Gagawin: Huwag mag-abono ng N
Dahil sa tatlong dahon lang ang mababa
sa 4 ang sukat ng kulay, hindi kailangang
mag-abono ng N

1 2 3 4 5 6

Parsela 3 Sukat ng LCC

Bilang ng mga
dahon na

sinukat ng LCC

Gagawin: Huwag mag-abono ng N
Dahil sa lahat ng mga dahon ay 4 o
higit pa ang sukat ng kulay, hindi
kailangang mag-abono ng N
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Japan at China ang naunang gumamit ng LCC, lalo na sa mais at
palay.  Sapagkat madaling gamitin, pinag-aralan ng PhilRice kung
oobra ito sa Pilipinas.  Noong 1995, sinubok ng PhilRice sa palay ang
modelo ng mga Hapones.  Kumpara sa lokal na LCC, mas malaki ang
Japanese LCC, at pito ang bintana nito na magkakaiba ang tingkad
ng berde nitong kulay.  Natuklasan na ang mga sukat ng LCC ay
kahawig ng mga sukat ng chlorophyll meter (SPAD) at  ng Kjedhal
method.  Ngunit sobrang mahal ang mga paraang ito, at hindi kayang
bilhin ng mga karaniwang magsasakang Pilipino.

Kaya nagtulungan ang PhilRice at ang Crop Resource Manage-
ment Network-IRRI (CREMNET-IRRI) upang makagawa ng lokal na
modelo, na mas maliit at mas magaan.  Unang nagamit ang papel-
panglitrato; pito ang bintana nito.  Nahirapan ang mga magsasakang
taga Nueva Ecija na gamitin ang LCC na ito dahil sa makintab ang
papel.  Nakita rin na anim na bintana/kulay lang ang kailangan para
sa mga palay sa Pilipinas.

Sa tulong ng isang kumpanya ng mga kemikal, nagawa ang
kasalukuyang plastik na LCC; anim ang bintana/kulay nito, tulad ng
nakalarawan sa pabalat.  Unang naisulat ang sampahinang manwal
ukol sa LCC para sa mga teknisyan at magsasaka.  Naturuan ding
gumamit ng LCC ang ilang magsasaka sa Nueva Ecija.

Ang kasalukuyang LCC ay subok na sa mga bukid ng magsasaka,
at sa 40 pataas na lokal na binhing palay, pati mga haybrid.  Sapagkat
nagustuhan ng mga teknisyan at magsasaka ang gamit na ito,
nagpagawa ang Kagawaran ng Pagsasaka ng 15,000 pirasong LCC
para sa lahat ng teknisyan sa bansa.  Nabigyan din ang mga farmer-
cooperator ng Gintong Ani techno-demo project.  Naituro na rin sa
mga karaniwang magsasaka ang mas madaling paraan ng paggamit
ng LCC.
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Ang babasahing ito ay ginawa sa Philippine Rice Research Institute (PhilRice)
nina Dr. Rolando T. Cruz (subject matter specialist), Dr. Santiago R. Obien
(technical adviser), Roger F. Barroga (technology synthesis); Carlo G. Dacumos
(design and layout), and Arleen Robert E. Baclit (photographs).

Para sa dagdag-kaalaman, sulatan o tawagan sina:
Dr. Rolando T. Cruz Dr. Vethaiya Balasubramanian
Division head, ASPPD CREMNET Coordinator, IPMO
PhilRice IRRI, Los Baños, Laguna

Maaaring paramihin/kopyahin ang mga nilalaman nitong babasahing ito; kilalanin
lamang ang PhilRice.



para sa karagdagang
impormasyon, makipag-

ugnayan sa:
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Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel.: 63 (044) 456-0112, -0113, -0277, -0285, -0258, -0354,

(Mobiline) 63 (0912) 302-9517, 313-5092
Manila Direct: 63 (02) 843-5122 (telefax)
Telefax: 63 (044) 456-0647, -0649
Fax: 63 (044) 456-0112
E-mail: philrice@silang.slu.edu.ph

philrice@mozcom.com
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UPLB Campus,  College, 4031 Laguna
Tel.: 63 (049) 536-3515, 3631 to 33
Fax.: 63 (049) 536-3515
Email: philrice@laguna.net
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Malasin, San Mateo, 3318 Isabela
Tel. 63 (078) 664-2280
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Bual Norte, Midsayap
9410 North Cotabato
Tel. 63 (064) 98178
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Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel. 0912-715-7857;0918-406-0965/1145��������

Department of Agriculture
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Kami ay isang 11-taong-gulang na korporasyon ng pamahalaan sa ilalim ng Depart-

ment of Agriculture. Tumutulong kami upang ang ating bansa ay laging may sapat, kayang
bilhin, at hindi importadong bigas para sa lahat ng Pilipino. Binubuo namin ang mga
makabagong paraan ng pagtatanim ng palay na akma sa mga may patubig, sahod-ulan,
katihan, malamig-bundok, at maalat nating palayan.

Nagpapalahi kami ng mga angkop na binhi, at ipinalalaganap namin ang mga ito sa
mga nagbibinhi at magsasaka. Kinokolekta, dinudukomentuhan, at pinag-iingatan namin
ang mga buto ng mga lokal na sinaunang binhi. Isinasalin namin ang mga magagandang
katangian ng mga ito sa mga makabagong binhi upang ang mga ito’y magiging matibay sa
mga peste at sakit, mataas umani, masarap kainin, at makararaos sa mga masungit na
kapaligiran ng palayan.

Binubuo namin ang mga tumpak na paraan ng paglilipat- o pagsasabog-tanim,
paglunas sa mga di-matabang lupa, at pagsugpo sa mga peste na di-mapanganib sa
kapaligiran. Gumagawa kami ng mga maliliit na makinang-pambukid. Binubuo namin ang
mga paraan upang lalong mapakinabangan ang lupa at patubig, at kung paano anihin at
alagaan ang inaning palay. Upang mapalaki ang kita sa pagsasaka, inaalam namin kung
anu-anong halaman ang pinakamabuting itanim matapos ang palay, lalo na sa mga lupang
sahod-ulan. Tinutukoy din namin ang mga di-pangkaraniwang gamit ng bigas bilang
pagkain o inumin.

Higit sa lahat, itinuturo namin sa mga magsasaka at nagbibinhi, mga teknisyan pang-
agrikultura, at mga negosyante ng bigas/palay kung paano nila papakinabangan ang mga
teknolohiyang binuo namin. Isinusulong din namin ang mga batas o patakarang
makatutulong sa industriya ng palay/bigas.

Kami ang PhilRice. Naglilingkod kami.
Kung kayo’y hindi lubos na nakikinabang sa aming mga serbisyo, o kung may mga iba

pa kaming maipaglilingkod sa inyo, nais naming malaman. Ngayon din.


