
1. Iimbak ang mga binhing napatuyo at 
nalinis nang maayos. Ang mga binhing 
mababa ang kalidad ay mahina ang 
kakayahang tumubo kahit na iimbak sa 
pinakamaayos na pamamaraan. Ang 
mataas na halumigmig ay nagdudulot ng 
pag-init na sanhi rin ng pagtubo ng mga 
amag sa buto at pagdami ng bukbok. Dahil 
dito, pinakamainam na ipatuyo ang palay 
nang hindi tataas sa 14% na halumigmig.

2. Mag-aplay ng seed treatment kung 
kinakailangan, lalo na kung nakalaan ang 
mga buto pambinhi.

3. Magsampol ng mga binhi buwan-buwan 
upang malaman ang antas ng pagtubo. 
Sa pamamagitan nito ay masusubaybayan 
ang kondisyon ng mga binhi habang 
nakaimbak ang mga ito.

Ang pag-iimbak ay may mahalagang papel sa pagsisigurong may magagamit 
tayong binhi, butil o di kaya bigas kapag kinailangan. Inaasahan ding ito ay tugon sa hindi 
inaasahang mga pangyayari tulad ng tagtuyot, baha, bagyo, o anumang sakuna.

Mga hakbang sa pag-iimbak



4. Panatilihing malinis ang imbakan 
ng mga binhi. Siguraduhing walang 
nakapapasok na mga insekto, at walang 
mga natatapong buto sa sahig ng silid-
imbakan.

5. Paghiwalayin sa pag-iimbak ang mga 
luma at bagong binhi upang maiwasan 
ang impestasyon.

6. Panatilihin ang tamang temperatura at 
saktong halumigmig sa loob ng imbakan. 
Ang pagtaas ng temperatura at halumig-
mig ay magdudulot ng pagkamatay ng 
binhi o paglaganap ng mga organismong 
nagdudulot ng sakit. Ayon sa mga pag-
aaral, dumodoble ang buhay ng binhing 
iniimbak habang ibinababa ng 5°C ang 
temperatura sa pagitan ng 0°C at 50°C. 
Dapat din ay sapat ang pumapasok na 
hangin sa silid-imbakan.

7. Gumamit ng paleta o tarimas sa pag-
papanatili ng distansya ng mga tumpok 
ng binhi mula sa sahig upang maiwasan 
ang pamamasa. Itumpok ang mga sako 
ng binhi gamit ang Japanese Piling System 
kung saan ang gitnang bahagi ay iniiwang 
bakante para makapasok ang hangin. Sa 
pamamagitan din nito ay makakapagsam-
pol nang maayos at masusuri ang kalidad 
ng mga binhi sa madaling pamamaraan.

8. I-aplay ang ‘First in, first out’ policy kung 
saan ang unang binhing inimbak ay siya 
ring unang ilalabas para itanim.
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