
Land preparation is the process of preparing the rice field to provide a soil condition 
that is favorable for plant growth. Proper land preparation facilitates water, nutrient, 
and pest management.

Prepare the rice field properly
Timeliness and quality of land 
preparation are critical factors for good 
growth and yield of rice. Rice fields can 
be prepared using wetland or dryland 
tillage, or a combination of both. The 
method of land preparation to be used 
depends on water supply, power source, 
and type of soil.

Weland tillage: soil is tilled in saturated 
or flooded condition using a hand tractor 
or mini tractor.

Dryland tillage: soil is tilled in dry 
condition usually using a large four‐
wheel tractor mounted with rotary or 
multiple disc plow, disc harrow, and 
other implements.

A four-wheel tractor can be used to break big soil 
clods, turn over the soil, and incorporate organic 
materials into the soil.

roper leveling of the field facilitates the manage-
ment of weeds, water, and golden apple snail. It 
also maximizes efficiency of fertilizer applied in 
the field.

Ito ay mga halamang tumutubo nang wala sa lugar at nakikipag-kompetisyon sa mga
pagkain sa lupa, tubig, at sinag ng araw ng mga halaman.

Ang palayan ay dapat walang mga damo mula 0-40 araw matapos magtanim o 
magsabog- tanim dahil ito ang kritikal na edad ng palay kung saan mahina sila sa 
pakikipag-kompetensya laban sa mga damo.
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Anu-ano ang mga damo?

Ano ang mga epekto nito sa palayan?
1.  Nakakapagpababa ng ani ng

palay ng hanggang 90% dahilan 
sa  kompetisyon nito sa sustansya, 
sikat ng araw, at tubig.  

2.  Nakakapagpababa ng halaga at 
kalidad ng inaning palay dahil sa 
kontaminasyon ng kanilang mga 
buto.

3. Nagsisilbing pugad ng iba’t-ibang
uri ng sakit, insekto, daga, at iba
pang peste sa palay.

4. Nakadaragdag ng oras at gastos
sanhi ng pagpapadamo o sa
pagbobomba ng herbisidyo sa 
palayan.

Anu-ano ang mga pamamahala laban sa damo?

1.  Gumamit ng malinis at may mataas na kalidad na binhi upang makaiwas sa
kontaminasyon at pagkakaroon ng mga buto ng mga damo sa bukid.

2. Panatiliin ang kalinisan sa bukid at maging sa mga punlaan, kanal, pilapil, at mga
gamit sa bukid upang maiwasan ang pagkakaroon ng halong buto ng damo.

Kailan mapaminsala ang mga damo?
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3. Panatiliin ang tamang pagsalang sa lupa o stale seedbed sa pamamagitan ng
pagbaon ng mga damo, paghihiwalay ng mga usbong sa ugat, pagpapatubo sa
tulog na buto, at pagsira ng reserbang pagkain ng mga damo sa lupa.

3.1.  Panatilihin ang katamtamang 
lebel ng tubig ng 1-2 araw kapag 
mayroong sapat na tubig sa bukid. 
Araruhin ang bukid at hayaang 
nakalubog sa tubig sa loob ng 7 
araw upang lumambot ang lupa 
at mabulok ang mga organiko sa 
bukid. Hayaang matuyo ang tubig sa 
bukid at kusang tumubo ang damo 
nang mapuksa ito sa pamamagitan 
ng pag-aararo.  

3.2.  Araruhing muli ang bukid ng 2-3 
beses sa loob ng isang linggo at 
maaari nang maglebel ng lupa. 
Ang lebel o pantay na lupa ay 
nakapagdudulot ng maayos na 

pamamahala sa daloy ng tubig, 
sustansya, at mga peste tulad ng 
damo at kuhol.

3.3. Ang pagsasalang ng lupa o stale-
seedbed technique ay nakapag- 
papalabas ng lahat ng uri ng buto 
ng damo gaya ng mutha (Cyperus 
rotundus) at damong palay (Oryza 
sativa). Ang teknik na ito ay ang 
paulit-ulit na pag-aararo, pagsuyod 
ng 2-3 beses habang bakante 
o walang tanim ang bukid, at 
susundan ng pagbobomba ng 
herbisidyo kung kinakailangan.

4. Panatiliing maayos ang pamamahala ng tubig sa tamang oras at lebel upang
maiwasan ang pagtubo ng mga damo sa bukid. Sa mayroong patubig, maaaring
magpatubig sa lebel na 2-3 sm ng 3-4 araw matapos magtanim o sa 3-5 sm
lebel ng 7-10 araw matapos mamunla para sa sabog-tanim. Maaari nang itaas
ang lebel ng tubig at panatilihin ito sa 5-7 sm habang papalaki ang halaman.

5. Gawin ang manu-manong pagdadamo at ang rotary weeding kung
kinakailangan. Maaaring bunutin ang buong puno nito. Tanggalin ang bulaklak
na mayroong buto ng damo pati mga tangkay. Ibaon ang mga ito sa lupa upang
makaiwas sa pagkalat pa ng mga damo sa susunod na sakahan.

6. Gumamit ng biological na pamamaraan gaya ng Azolla upang maiwasang
mapababa ang populasyon ng damo na kung saan ang ani ng palay ay hindi
apektado.

7. Gumamit ng herbisidyo sa tamang paraan, oras at dami, at paraan upang
epektibong mabawasan ang pagtubo ng mga damo. Sundin ang mga
rekomendasyon na nakasulat sa label ng bote bago mag-ispray upang maiwasan
ang pagkakaroon ng herbicide resistance at ang masamang dulot o epekto nito
sa palay, tao, hayop, at kapaligiran.


