Ang hybrid na palay ay masinop sumipsip ng sustansiya sa lupa para
sa kanyang paglago, paglaki, at pagbuo ng mga butil. Para sa mas
mataas na ani, sundin lang ang mga tips na ito:

Tamang uri ng abono
Suriin ang lupa ng palayan sa pamamagitan ng mga sumusunod:
a.

Magpasuri sa soil laboratory. Magdala ng sample ng lupa sa
pinakamalapit na Regional Soils Laboratory ng Department of
Agriculture.

b.

Gumamit ng Minus-One Element Technique (MOET). Ito ay ang
isang kit na maaaring gamitin ng mga magsasaka. Gamit ang
MOET, ang halamang palay mismo ang magpapakita ng reaksyon
kung merong sapat o kulang na sustansiya ang lupa (see MOET
Rice Technology Bulletin).

c.

Gumamit ng Rice Crop Manager (RCM). Ang RCM ay isang
aplikasyon sa computer o android phone na magbibigay ng
location-specific na rekomendasyon base sa interview sa mga
magsasaka.

d.

Gumamit ng Leaf Color Chart (LCC). Malalaman kung kailan
maglalagay ng nitroheno (N) na abono sa palayan gamit ang
LCC. Ito ay ginagamit tatlong linggo pagkatapos maglipat-tanim
hanggang magbuntis ang palay.
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Tamang panahon ng paglalagay
Maglagay ng abono kung kailan kailangan ng palay ang mga sustansiya.
a. Posporus (P) at N para sa paglalago o pagsusuwi
b. N para sa pagbubuntis at pagbuo ng uhay at mga butil
c. Potasyum (K) para sa bigat ng binutil at paglalaman ng uhay ng
hybrid na palay. Kailangan ito dahil sa haba (halos isang dangkal) at
dami ng butil na umaabot hanggang 350 butil kada uhay.

Tamang dami ng abono
Sa tag-ulan, maglagay ng abono ng 3-4 na hatian (split application),
samantalang 2-3 hatian naman sa tag-araw. Ito ang rekomendadong
dami ng abono ayon sa panahon:
Tag-ulan: 80-90:30:90 (NPK)
Tag-araw: 120-150:30:60-90 (NPK)

Tamang paglalagay ng abono
a. Ilagay ang abono bilang basal (basal application). Maaaring ilagay
ang abono sa huling pagsusuyod o pagpapatag upang maihalo ang
mga abono sa lupa. Ito ay para lamang sa lagkiting lupa (clay-loam)
at hindi dapat ilagay sa lupang galas (sandy-loam).
b. Sa paglalagay ng abono, siguraduhing may sapat na lalim ang tubig
para matunaw kaagad at madaling masipsip ng ugat ng palay ang
mga sustansiya.

