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PAGKILALA
Lubos ang aming pasasalamat sa AFACI (Asian
Food and Agriculture Cooperation Initiative)Selection and Dissemination of Elite Salinity
Tolerant Rice Varieties (STR) na nagbigay ng pondo
upang maisakatuparan ang proyektong ito. Kasama
na rin ang International Rice Research Institute
(IRRI) sa pakikipagtulungan ng PhilRice Bicol
at PhilRice Isabela na nagsakatuparan ng mga eksperimentong ginawa sa
kanilang nasasakupang bayan. Sa mga kasamang magsasaka sa Bicol Region
at Cagayan Valley na tumulong sa pagsubaybay at pag-monitor ng proyekto sa
kanilang komunidad.
Sa aming mga nakatrabaho sa PhilRice Bicol na pinamumunuan ni Dr.
Victoria C. Lapitan at sa PhilRice-Isabela sa pamumuno ni Engr. Leo C. Javier
at kay Dr. Andres L. Dela Cruz.
Sa IRRI na nakipag-ugnayan sa AFACI Secretariat at nagpadala ng mga
butong binhi. Maraming salamat, Dr. Shalab Dixit, Fergie Ann Quilloy, at sa
kanilang mga kasama sa opisina.
Sa mga may-akda ng “Sistemang PalayCheck para sa Palayang may
Patubig” na kung saan hango ang babasahing ito. Dahil sa inyong suporta,
ang proyektong ito ay matagumpay na naisakatuparan at inaasahan natin
na maraming mga magsasaka, estudyante, at mga mananaliksik ang
makikinabang sa technoguide na ito.

Norvie L. Manigbas, Ph.D.

Scientist II/Chief Science Research Specialist
Plant Breeding and Biotechnology Division
DA-Philippine Rice Research Institute

PAUNANG SALITA
Ang mga palayang napapasukan ng tubig-alat ay may limitasyon sa
pagkamit ng mataas na ani dahil nakakaapekto sa paglaki ng mga pananim
ang mataas na konsentrasyon ng asin. Ang karaniwang ani sa lugar na ito ay
1.5-2.5 tonelada kada ektarya at minsan ay nauuwi sa wala kapag sobrang
tumaas ang alat sa bukirin.
Ang alat ng bukid ay nasusuri gamit ang EC (electric conductivity) level
na may yunit na dS/m (deci-Siemen kada metro). Ang 4dS/m na alat ay
katamtaman lamang sa palay at kaya nitong mabuhay. Samantala, maaaring
mamatay ang mga panamin pag umabot ang alat ng ≥8dS/m.
Sa Pilipinas, tinatayang may 500,000-600,000 ektaryang taniman ang
malapit sa dagat at 200,000 ektarya dito ang may mataas na dS/m. Mahalagang
matulungan ang mga magsasakang may palayang pinapasukan ng tubig
alat dahil ito ang kanilang pangkabuhayan at pinagkukunan ng pagkain.
Nakakatulong din ang kanilang ani para magkaroon ng sapat na bigas ang
bansa.
Ang technoguide na ito ay naglalaman ng mga makabagong pamamaraan
para mapataas ang ani sa mga tanimang pinapasukan ng alat. Kasama sa mga
paraang ito ang paggamit ng mga makabagong barayti na kayang mabuhay sa
maalat na lugar.

YUGTO 1

PAGPILI NG ANGKOP
NA BARAYTI PARA
SA PALAYANG
PINAPASUKAN NG
TUBIG-ALAT

Angkop na barayti
Ang pagtatanim ng angkop na barayti ng palay ay isa sa mga
nagpapalago at nagpapataas ng ani. Ang angkop na barayti
ay subok na sa maalat na kondisyon kaya sila ay matibay
sa mga sakit at peste na laganap sa lugar at mataas umani
(Talahayanan 1 at Larawan 1).
Mga subok na mga barayti sa Cagayan at Bicol:
NSIC Rc 290 (Salinas 6)

NSIC Rc 330 (Salinas 13)

NSIC Rc 468 (Salinas 24)

NSIC Rc 604 (Salinas 34)

Karaniwang ani: 3.6t/ha
Pinakamataas na ani: 5.7t/ha
Paggulang: 113 na araw
Laki ng butil: Katamtaman
Dami ng bigas pagkagiling ng palay: 69.3%
Kalidad ng kanin: Malambot
Karaniwang ani: 3.6t/ha
Pinakamataas na ani: 6.1t/ha
Paggulang: 121 araw pagkasabog-tanim
Laki ng butil: Mahaba
Dami ng bigas pagkagiling ng palay: 70.3%
Kalidad ng kanin: Matigas

Karaniwang ani: 2.7t/ha
Pinakamataas na ani: 5.6t/ha
Paggulang: 114 araw pagkasabog-tanim
Laki ng butil: Katamtaman

Karaniwang ani: 3.6t/ha
Pinakamataas na ani: 5.1t/ha
Paggulang: 104 araw pagkasabog-tanim
Kalidad ng kanin: Katamtaman

Maaari ding subukan ang mga pinakabagong barayti upang
makita ang kanilang kakayanang umani ng mataas sa palayang
pinapasukan ng tubig-alat.
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Uri ng binhi

Ang rekomendadong binhi ay dapat sertipikado ng Bureau of Plant
Industry-National Seed Quality Control Services (BPI-NSQCS) na may mga
sumusunod na katangian:
•
•
•
•
•
•

hindi bababa sa 98% ang purong buto ng palay
hindi tataas sa 0.04% ang mga halong buto ng damo at iba pang buto
bukod sa palay
20 buto kada 500g ang nahalong ibang binhi ng palay
hindi tataas sa 2% ang halo (maximum)
85% pataas ang antas ng pagsibol
14% ang moisture content o porsyento ng halumigmig ng butil

Pinagmulan ng binhing itatanim

Kumuha o bumili ng binhing palay na may tag na kulay asul sa sako upang
makasigurado na puro ang binhing bibilhin at galing sa awtorisadong bilihan
o seed grower. Maaari ding magpuro ng binhi sa lugar na may patubig upang
makasiguro na maganda ang binhing itatanim sa sunod na taniman. Mas
maganda ang kalidad ng binhi kung ito ay naani sa tanimang walang alat na
lugar.
Talahanayan 1. Mga barayti ng palay na angkop sa palayang pinapasukan ng
tubig-alat (1995-2020) na inaprubahan ng Philippine Seed Board (PSB) na ngayon
ay National Seed Industry Council (NSIC).
Barayti

Lokal na
Pangalan

Taon na
Inaprubahan

Tagapaglahing Institusyon

Paggulang
(araw)

Karaniwang ani
(t/ha)

Pinakamataas na
ani (t/ha)

PSB Rc 48

Hagonoy

1995

IRRI

126

2.7

5.3

PSB Rc 50

Bicol

1995

IRRI

118

3.0

4.3

PSB Rc 84

Sipocot

2000

IRRI

111

2.0

3.7

PSB Rc 86

Matnog

2000

IRRI

113

2.1

4.3

PSB Rc 88

Naga

2000

IRRI

116

2.2

7.0

PSB Rc 90

Buguey

2001

PhilRice

124

3.4

4.2

NSIC Rc 106

Sumilao

2001

IRRI

117

2.9

4.8

NSIC Rc 108

Anahawan

2001

PhilRice

128

2.9

3.8

NSIC Rc 182

Salinas 1

2009

IRRI

113

2.8

5.7

NSIC Rc 184

Salinas 2

2009

PhilRice

120

3.1

6.3

NSIC Rc 186

Salinas 3

2009

PhilRice

115

3.1

4.2

NSIC Rc 188

Salinas 4

2009

PhilRice

114

3.2

3.8

NSIC Rc 190

Salinas 5

2009

PhilRice

120

2.9

5.1

NSIC Rc 290

Salinas 6

2011

PhilRice

113

3.6

5.7

2

Barayti

Lokal na
Pangalan

Taon na
Inaprubahan

Tagapaglahing Institusyon

Paggulang
(araw)

Karaniwang ani
(t/ha)

Pinakamataas na
ani (t/ha)

NSIC Rc 292

Salinas 7

2011

PhilRice

111

3.0

4.8

NSIC Rc 294

Salinas 8

2011

PhilRice

117

2.9

3.5

NSIC Rc 296

Salinas 9

2011

IRRI

117

3.2

4.6

NSIC Rc 324

Salinas 10

2013

PhilRice

113

2.4

6.0

NSIC Rc 326

Salinas 11

2013

IRRI

115

2.4

4.9

NSIC Rc 328

Salinas 12

2013

IRRI

113

2.4

5.7

NSIC Rc 330

Salinas 13

2013

PhilRice

114

2.7

5.6

NSIC Rc 332

Salinas 14

2013

PhilRice

113

2.3

5.2

NSIC Rc 334

Salinas 15

2013

IRRI

115

2.5

4.7

NSIC Rc 336

Salinas 16

2013

IRRI

115

3.0

5.9

NSIC Rc 338

Salinas 17

2013

PhilRice

114

2.5

5.1

NSIC Rc 340

Salinas 18

2013

IRRI

113

2.5

4.8

NSIC Rc 390

Salinas 19

2014

IRRI

112

4.0

5.5

NSIC Rc 392

Salinas 20

2014

IRRI

113

3.2

5.0

NSIC Rc 462

Salinas 21

2016

PhilRice

111

3.0

4.3

NSIC Rc 464

Salinas 22

2016

IRRI

111

3.0

4.1

NSIC Rc 466

Salinas 23

2016

IRRI

115

3.2

3.8

NSIC Rc 468

Salinas 24

2016

IRRI

121

3.6

6.1

NSIC Rc 470

Salinas 25

2016

PhilRice

120

3.4

6.0

NSIC Rc 528

Salinas 26

2018

PhilRice

133

2.9

4.9

NSIC Rc 530

Salinas 27

2018

IRRI

133

3.0

6.1

NSIC Rc 532

Salinas 28

2018

IRRI

132

2.9

4.7

NSIC Rc 534

Salinas 29

2018

IRRI

131

3.1

6.7

NSIC Rc 536

Salinas 30

2018

PhilRice

133

2.7

4.8

NSIC Rc 554

Salinas 31

2019

IRRI

129

2.5

3.7

NSIC Rc 556

Salinas 32

2019

IRRI

129

2.6

4.2

NSIC Rc 558

Salinas 33

2019

PhilRice

128

2.3

3.4

NSIC Rc 604

Salinas 34

2020

PhilRice

104

3.6

5.1

NSIC Rc 606

Salinas 35

2020

IRRI

109

3.2

5.7

NSIC Rc 608

Salinas 36

2020

IRRI

110

3.1

5.4

NSIC Rc 610

Salinas 37

2020

IRRI

107

3.2

5.8

NSIC Rc 612

Salinas 38

2020

IRRI

109

3.3

4.9

Larawan 1. NSIC 2020 Rc 604 o Salinas 34 na pinakabagong barayti na mataas
umani sa palayang may tubig-alat.
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YUGTO 2

PAGHAHANDA
NG BUKID

Pag-araro ng lupa
Araruhin at suyurin ang tuyong lupa gamit ang traktora
na may pang-ararong disko o rotavator. Sa pamamagitan
nito, mababasag ang mga tiningkal na lupa, maihahalo ng
mabuti ang mga damo at dayami upang madaling mabulok.
Matatanggal din ang mga peste na posibleng nasa mga
halaman at dayami.
Linisin o tabasin ang mga damo sa mga pilapil upang hindi
pamahayan ng mga daga at maiwasan ang mga mapanirang
insekto sa palayan.
Pagsapit nang ulan o pagdating ng patubig, siguraduhing may
patubig ang bukid sa loob ng 2-4 na linggo upang malusaw ang
mga asin na nasa lupa. Siguraduhing maayos ang pagkakasiksik
ng lupa sa pilapil upang hindi tatagas ang tubig sa pinitak.
Suyurin ang bukid upang maihanda na sa pagtatanim.
Unang pagsuyod

Suyurin ang lupa pitong araw pagkaraan ng unang pag-araro. Gumamit ng
makinarya upang mapabilis ang paghahanda ng lupa (Larawan 2).

Larawan 2. Makinaryang gamit sa una at pangalawang pagsuyod.
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Ikalawang pagsuyod

Palipasin ang isang linggo para sa ikalawang pagsuyod. Patagin ang lupa at
siguraduhing pantay ang lupa at walang mataas o mababang bahagi ng lupa
ang makikita.
Huling paghahanda

Pantay o walang tumpok ng lupa ang makikita upang mapanatili ang lebel
ng tubig. Sa huling paghahanda ng lupa, wala ng mga damo sa bukirin at
naihanda na sa taniman.
Pasadahan pa ng isang beses ang bukid upang lalong itong mapantay at
mailubog ang mga natitirang sumibol na mga damo. Gumamit ng hilang
kahoy sa pagpatag (Larawan 3). Ang pantay na bukid ay mahalaga upang
pareho ang lalim ng tubig. Maiiwasan ang mga bahaging lubog ang palay at
ang iba naman ay kapos sa tubig. Mahalaga din ang pantay na lalim ng tubig
kung maglalagay ng pamatay-damo at pataba.

Larawan 3. Ikalawang pagsuyod at pagpatag ng bukid gamit ang tabla sa likod
ng handtractor.
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YUGTO 3

PAGPILI NG
MAGANDANG
BUTO

Ang mga sertipikasyon at tag sa mga binhi ng palay ay
inaaprubahan ng BPI-NSQCS ng Department of Agriculture
ayon sa klasipikasyon sa Talahayanan 2. Ang mataas na kalidad
ng buto na breeder seed ay may puting tag at binibigay lamang
sa mga breeders. Ang foundation seed naman ay may pulang
tag. Ang registered seed na may berdeng tag ay itinatanim ng
mga seed growers. Ang certified seeds na may asul na tag ay
karaniwang inirerekomendang itanim ng mga magsasaka.

Talahayanan 2. Pamantayan ng klasipikasyon ng mga buto na itinakda ng
BPI-NSQCS.
Pamantayan

Breeder

Foundation

Registered

Certified

Purong buto (minimum) %

100

99

99

98

Damo at iba pang buto
(maximum) %

0

0

0.04

0.04

Ibang binhing palay;
buto kada 500g
(maximum)

0

2

5

20

Halo (maximum) %

1

1

2

2

Pagtubo (minimum) %

85

85

85

85

Porsyentong tuyo %

14

14

14

14

-

88

46

38

Presyo kada kilo (PhP)*

*Business Development Division ng PhilRice (2022).
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Larawan 4. Mga sertipikadong binhi ng BPI-NSQCS. Tag na puti para sa breeder
seed; pula, foundation seed; berde, registered seed; at asul, certified seed.

Pagbabad sa tubig

Siguraduhing malinis ang paglalagyan ng mga buto at ang pagbabarang
tubig. Alisin ang mga lumulutang na buto. Haluing mabuti ang mga buto
upang matanggal ang mga natitirang layak na lumulutang upang masigurado
ang magandang sibol ng mga buto. Ilagay ang mga buto sa malinis na sako
at ibabad sa malinis na tubig ng 24 na oras. Maaaring ibabad ang mga buto
sa may umaagos na tubig katulad sa malinis na irrigation canal, ilog o sapa.
Kung hindi sa umaagos na tubig, palitan ang tubig tuwing ika-6 na oras upang
maiwasan ang masamang amoy at pagkatuyo.
Pagkulob sa buto

Matapos ang 24 oras na pagbabad, ilagay ang mga nakasakong buto sa
tuyong lugar at takpan ng dayami o dahon ng saging. Ang pagtakip sa mga
buto ay makapagbibigay ng tamang temperatura para sa kanilang pagtubo.
Ang temperatura sa loob ng sako ay dapat na nasa 370C. Patubuin ang mga
buto sa loob ng 24 na oras o kaya’y hanggang sa may nakikita nang sumisibol
na maputi. I-monitor ang mga buto tuwing ika-6 na oras para matiyak na
tama ang temperatura. Kapag 90% ng mga buto ay tumubo na, isabog ang mga
ito sa inihandang punlaan o bukid.
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NOTES:
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YUGTO 4

PAMAMAHALA
NG PUNLAAN

Pagpili ng lugar na punlaan
Tiyaking akma ang lugar ng pagpupunlaan:
•
•
•
•
•
•

Malayo sa mga poste ng ilaw. Naaakit sa maliwanag na
lugar ang mga insektong maaaring sumira sa mga sumisibol
na buto.
Malusog ang lupa. Ang malusog na lupa ay nagbibigay
sustansya sa lumalaking palay na dagdag sa mga organiko o
pataba na ilalagay sa punlaan.

Malapit sa pinagkukunan ng tubig-tabang. Madaling
patubigan upang matanggal agad ang pumasok na tubigalat.
Malinis at malayo sa mga pinagbabahayan ng mga daga.

Madaling puntahan. Makatutulong kung abot-tanaw
ang punlaan para madaling i-monitor laban sa mga
mapaminsalang peste at insekto.

Malayo sa mga puno o malilim na lugar. Mas mainam
kung nakakakuha ng sapat na sikat ng araw ang mga
lumalaking punla. Tumataas, maliit ang puno, madilaw ang
dahon, malambot, at mahina sa mga sakit at peste ang mga
punlang kulang sa sikat ng araw.

Paggawa ng kamang punlaan

Patubigan ng 1-2 linggo ang pagpupunlaan. Araruhin at suyurin hanggang
2-3 beses upang mailubog ang mga damo at iba pang sumibol na palay na
naiwan sa nakaraang taniman. Maglaan ng 400 metro kwadrado na punlaan
kada isang ektaryang bukid. Lagyan ng 5 sako organikong pataba tulad ng
compost o vermicast sa huling pagsuyod.
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Gumawa ng kamang punlaan na may sukat na 1.5m ang lapad at taas na
3sm mula sa kapatagan (Larawan 5). Depende ang haba sa sukat ng bukid
hangang sa pilapil. Siguraduhin na patag at makinis ang ibabaw ng kamang
punlaan upang pantay na maisasabog ang mga buto.

NORVIE L. MANIGBAS

Panatilihin ang katamtamang tubig sa pagitan ng mga kama upang
mapanatili ang halumigmig sa mga tumutubong buto at maiwasang matuyo
ang kamang punlaan. Isabog ang 100g ng tumutubong buto sa bawat metro
kwadrado. Inirerekomenda ang paggamit ng 40 kilo ng binhi sa bawat ektarya.

Larawan 5. Paggawa at pag-ayos ng mga kamang punlaan isa o dalawang araw
bago magsabog ng pinasibol na binhi.

Pagsabog-tanim

Isabog ang mga pinatubong buto sa punlaan (Larawan 6). Dapat basa ang
kamang punlaan at pantay ang pagsabog para maayos ang distribusyon ng
mga buto. Tutubo ang mga buto sa loob ng 5 araw at magdadahon sa loob ng
1 hanggang 2 araw. Huwag patubigan ang bukid upang maiwasan ang mga
golden apple snail na sumisira sa mga murang dahon ng tumutubong palay.
Patubigan ang punlaan ng 2-5sm ang lalim depende sa taas ng punla.
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NORVIE L. MANIGBAS

Larawan 6. Pagsabog-tanim sa punlaan.

Pamamahala ng punlaan

NORVIE L. MANIGBAS

Huwag sobrahan ang patubig at panatilihin lamang sa pagitan ng mga
kamang punlaan lalo na sa mga unang araw pagkapunla. Dagdagan ang lalim
ng patubig habang lumalaki ang mga punla. Lagyan ng 4kg inorganikong
pataba katulad ng Ammonium sulfate (21-0-0-S) kung naninilaw ang mga
dahon. Siguraduhing malulusog ang mga punla hanggang sa pagbunot
(Larawan 7). Huwag maglagay ng sobrang inorganikong pataba isang linggo
bago bunutin ang punla dahil lalambot ang puno at madaling maputol kapag
bubunutin.

Larawan 7. Nakakatulong ang tamang patubig at pataba para masiguradong
malulusog ang mga punla.
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NORVIE L. MANIGBAS

Kapag de-makina naman ang pagtatanim, gumamit ng 250 seedling trays
para sa isang ektarya. Maglagay ng 2sm pinong lupa at magsabog ng 200g
sa bawat seedling tray. Pagpapatong patungin ang seedling trays ng 2 araw
bago ilipat sa inihandang punlaan. Takpan ang punlaan ng lumang diyaryo
o mga nagamit na sako o dahon ng saging bilang proteksyon laban sa mga
mapanirang mga ibon. Palagiang i-monitor ang punlaan at siguraduhin
na ang mga tumutubong punla ay ligtas sa mga mapanirang daga, ibon, at
insekto. Alisin ang mga takip kapag may dalawang dahon na ang tumutubong
palay. Maari nang ilipat tanim kung ang punla ay nasa 14-18 araw o may taas
na 15-20sm.

Larawan 8. Mga seedling trays at pinong lupa na kailangan sa paghahanda
ng punla gamit ang de-makinang pagtatanim.
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Larawan 9. Lumalagong 200g na binhi kada tray.

			

NORVIE L. MANIGBAS

Ihandang mabuti ang mga seedling trays upang masigurado na pantaypantay ang punla at walang patlang sa loob ng seedling tray. Sapat na ang 200g
ng binhi sa isang tray (Larawan 8) para lumago ang mga punla (Larawan 9).
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YUGTO 5

PAGLILIPAT-TANIM

Pagbunot ng punlang pananim

NORVIE L. MANIGBAS

Mahalaga na ang mga punla ay nasa wastong gulang upang
mabilis ang kanilang paglaki. Patubigan ang punlaan upang
mababad ang mga ugat at madaling bunutin. Dahan-dahan ang
pagbunot sa mga punlang palay upang maiwasang maputol ang
mga ugat. Tanggalin ang mga putik sa ugat pagkabunot. Bigkisin
ng mabuti at ilagay sa tubig upang hindi matuyo. Huwag putulin
ang mga dahon at ugat upang madaling mabuhay pagkatapos
ilipat tanim sa bukid (Larawan 10).

Larawan 10. Panatilihing may tubig ang punlaan upang hindi matuyo ang mga
punla pagkabunot.

Gulang ng punla

Ang wastong gulang ng punla ay depende sa pamamaraan ng pagpupunla.
Ang pagpupunla ay pwedeng wet-seedbed o ginawang kama sa bukid na may
tubig, dapog na hinulma sa semento na masinsin ang pagkakalat sa buto, at
modified dapog sa bukid at masinsin ang pagkakalat sa buto.
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Para sa mga barayting may paggulang ng higit 121 araw at isinabog sa
basang lupa, bunutin ang mga punla sa loob ng 35-40 araw. Bunutin naman
sa loob ng 25-30 araw ang mga barayting may paggulang na 105-120 araw.
Inirerekomendang itanim ang mas magugulang na mga punla dahil mas kaya
nilang mabuhay sa maalat na taniman kaysa sa mga batang punla. Marahang
bunutin ang mga punla habang sinisiguradong buo ang karamihang ugat.
Ipagpag ang putik na nasa ugat at ibigkis ang magkakaparehong barayti ng
punla. Siguraduhing nasa tamang gulang ang bigkis base sa barayting ginamit.
Ilagay ang mga punla sa tubig upang hindi matuyo. Pwede nang itanim ang
mga punla.
Distansya ng tanim

Magtanim ng may distansyang 20sm x 20sm sa manwal na pagtatanim.
Maglagay ng guhit sa bukid upang mapanatili na tuwid ang linya habang
nagtatanim (Larawan 11).

NORVIE L. MANIGBAS

Kung may makinarya na gamit, mamili sa 30sm x 12sm at 30sm x
16sm depende sa barayti na itatanim. Ang mga barayti ng palay na likas na
maraming magsuwi ay dapat 30sm x 16sm ang distansya samantalang ang
mga hindi masuwi ay 30sm x 12sm ang pagitan.

Larawan 11. Paghahanda sa tatanimang bukid para sa manwal na pagtatanim.
Lagyan ng guhit sa pamamagitan ng ‘lithao’ upang tuwid ang pagtatanim.
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Bilang ng punla kada tundos

NORVIE L. MANIGBAS

Inirerekomenda ang 2-3 punla kada tundos sa manwal na pagtatanim
(Larawan 12). Kung gamit ang makinarya, ilagay sa pinakamababang setting
upang maging 3-5 punla lamang ang maitanim (Larawan 13). Ihandang
mabuti ang mga seedling trays upang masigurado na pantay-pantay ang punla
at walang patlang sa loob ng seedling tray. Sapat na ang 200g ng binhi sa isang
tray (Larawan 8) para lumago ang mga punla (Larawan 9).

JAYSON C. BERTO

Larawan 12. Magtanim ng 2-3 punla kada tundos at sundan ang linya upang
maging tuwid ang tanim at madali itong lakaran kapag nag-alis ng mga damo at
maglagay ng pataba.

Larawan 13. Pagtatanim gamit ang mechanical transplanter.
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YUGTO 6

PAMAMAHALA
NG ABONO

Uri ng abono
Ang sapat na pag-aabono, uri ng abono, at tamang oras sa yugto
ng pananim, ay kaakibat ng wastong pamamahala ng tubig dahil
ito ang nagdadala ng pataba sa pananim na palay.

Kailangan ng palay ang kumpletong minerals at bitamina sa paglaki. Ang
nitroheno, posporo, at potassium ang pinakamahalagang pataba sa paglaki
ng palay. Nangangailangan din ito ng sulfur, calcium, magnesium, at iba pang
micro-nutrients (Talahayanan 3).
Nakapagbibigay ng wastong nutrisyon sa lupa ang mga dayaming
pinapabulok sa bukid. Mayaman ito sa potassium at micro-nutrients
(Talahayanan 3). Ang pagpapabulok ng dayami at paglagay ng ipot ng manok
ay nagbibigay ng sapat na supply ng posporo at potassium sa lupa (Javier and
Espiritu, 2018). Maglagay din ng inorganiko or komersyal na nitroheno. Ang
mga organikong pataba ay nakapagpapababa ng mga gastusing pambukid
dahil nasa bukid lamang ang mga materyales (Talahanayan 4).
Ayon sa pag-aaral (Porciuncula at Romero, 2018), ang mga organikong
pataba ay nagdadagdag ng Carbon at organic matter sa lupa. Maaaring
gamitin ang mga sumusunod:
Dahon, dayami, kakawate, ipil-ipil, saging, o iba pang mga dumi
katulad ng nabulok na dumi ng kalabaw at carbonized rice hull sa
halong 3:1:1 (3 bahagi ng nabubulok ng mga dahon at halaman, 1
bahagi ng nabubulok na dumi ng kalabaw, at 1 bahagi ng carbonized
rice hull)
Organikong likido ng kakawate o fermented kakawate extracts (FPJ);
1 kilong dahon ng kakawate na pinino at inihalo sa 1kg molasses at
ibinabad ng 1 linggo sa plastic na lalagyan
Fermented banana or Indian mango extract (FEJ) na mula sa 1kg
saging na prutas o Indian mango na pinino at inihalo sa 1kg na
molasses at ibinabad ng 7-14 na araw
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Fermented fish amino acid extract (FAA) mula sa 1kg mga bituka at
hasang ng hindi luto na isdang tilapia at ibinabad sa 1kg molasses ng
2 buwan
Fermented mungbean/soybean seed extract na gawa sa 1kg buto ng
mungbean or soybean na ibinabad sa tubig ng 8 oras. Alisan ng tubig
at pinuhin o durugin ang buto sa blender o kahoy, haluan ng 5kg na
molasses at ibabad ng 7 araw

Talahanayan 3. Mga komposisyon ng pataba galing sa bulok na dayami sa bukid.
Pataba

Komposisyon (%)

Phosphorous

0.12

Potassium

1.58

Calcium

0.53

Magnesium

0.24

Sodium

0.13

Iron

0.07

Manganese

0.07

Shen et al., 1998.

Talahanayan 4. Nutrihenong naidudulot ng mga fermented extracts.
Extract

%N

%P

%K

Total

Fermented Fruit
Juice (FPJ)

0.40

0.05

2.63

3.08

Fermented Fruit
Juice (FFJ)

0.32

0.04

2.64

3.00

Fish Amino Acid
(FAA)

0.62

0.69

2.10

3.41

Mungbean

0.74

0.06

2.02

2.82

Soybean

0.91

0.07

1.94

2.92

Porciuncula at Romero, 2018.

Wastong dami ng pataba

Ang wastong dami ng pataba ay base sa soil analysis ng bukid. Napakadali
nitong gawin gamit ang Minus-One Element Technique (MOET) ng
DA-PhilRice. Sa pamamagitan ng MOET, nalalaman ang tamang dami
at kombinasyon ng pataba base sa kung ano ang kulang na sustansiya sa
lupa. Isinasagawa ang soil analysis 30-45 araw bago magtanim. Sundin
ang rekomendasyong nakalagay sa MOET kit (Larawan 14) na mabibili sa
DA-PhilRice at online store. Mayroon rin itong mobile app at libreng madownload sa Google Play.
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Larawan 14. Minus-One Element Kit na ginagamit sa pagsusuri ng lupa.

Ang leaf color chart o LCC ay ginagamit para alamin ang kakulangan ng
nitroheno ng palay base sa pagkaberde ng dahon (Larawan 15). Ito rin ay may
App na katulad ng MOET at pwedeng mai-download sa Google Play ng libre.
Ayon sa pag-aaral, dapat sapat ang sustansya sa panahon ng panicle
initiation hangang sa pamumulaklak. Ang paglalagay ng pataba ay depende
sa antas ng alat ng bukid. Mainam na maglagay ng pataba kung ang antas ng
alat ay mas mababa sa 2-3ds/m (electrical conductivity o EC) at may sapat na
tubig-tabang.
Panahon ng pag-aabono

NORVIE L. MANIGBAS

Ang wasto at tamang panahon ng pag-aabono ay mahalaga sa paglaki ng
palay na nakakaapekto sa magandang ani sa mga palayang may tubig-alat.
Sundin ang tamang klase at dami ng pataba at panahon ng paglalagay base sa
MOET at LCC. Obserbahan din ang kondisyon ng palay at ng mga dahon nito
bago maglagay ng mga pataba. Siguraduhing sapat ang lalim ng tubig kapag
maglalagay ng inorganikong pataba.

Larawan 15. Nalalaman ang kakulangan ng nitroheno base sa LCC.
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YUGTO 7

PAGPAPATUBIG

Pinanggagalingan ng Patubig
Ang pagkukunang tubig-tabang ay isa sa mga mahalagang
kondisyon para maging matagumpay ang pagsasaka sa mga
bukiring pinapasok ng tubig-alat. Pinapababa nito ang EC o alat
ng bukid kaya mainam ng tamnan ng rekomendadong barayti
para sa naturang palayan. Maaring pagkunan ng patubig ang
malalim na balon at imbakan ng tubig na gawa sa semento o
matibay na plastik. Maaari ding maglaan ang National Irrigation
Administration (NIA) ng mga kanal sa palayang pinapasukan ng
tubig-alat.
Lalim ng tubig sa palayan
Ang lalim ng tubig sa palayan ay nakadepende sa yugto ng
paglaki ng palay. Sa paghahanda ng lupa, dapat babad ng
tubig ang bukid sa loob ng 2-4 na linggo upang maiwasan ang
sobrang pagtaas ng alat sa tataniman. Matapos makapagtanim,
kailangang konti o sanap lamang ang tubig sa palayan upang
maiwasan ang pag-atake ng mga kuhol na kumakain ng mga
bagong tanim na palay.

Unti-unting itaas ang lalim ng tubig habang lumalaki ang palay upang
masugpo ang mga tumutubong damo. Magpatubig ng 5-7sm ang lalim ayon
sa taas ng palay (Larawan 16). Panatilihin ang tubig lalo na kung maglalagay
ng mga inorganikong pataba. Maiiwasan ang sobrang pagtaas ng alat ng
bukid kapag sapat ang patubig. Panatilihin na may 2-3dS/m ang EC ng tubig
upang maiwasan ang masamang epekto ng tubig-alat. Kapag mataas ang EC
ng tubig, patubigan ng tubig-tabang upang bumaba ang alat. Alisan ng tubig
ang palayan dalawang lingo bago mag-ani para bumilis ang paghinog ng mga
butil. Madaling mag-ani ng palay kung ang bukid ay tuyo.
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Larawan 16. Wastong taas ng tubig sa palayan.

Pamamahala sa tubig

Pag wasto ang pagpapatubig, tama ang lebel at walang nasasayang na
tubig. Sa mga palayan na walang patubig at umaasa lamang sa ulan, sarhang
ng mabuti ang mga butas sa pilapil at ibang lagusan ng tubig upang maipon
at mapanatili ang supply ng tubig at maiwasan ang pagpasok ng tubig-alat.
Maglagay ng tasador sa pilapil upang hindi malubog ang tanim kung malakas
ang ulan.
Sa may mga patubig, isagawa ang teknolohiyang alternate wetting
and drying (AWD) upang makahinga ang lupa at dumami ang mga
mikroorganismo na makakatulong sa pag bulok ng mga oganikong pataba
(Larawan 17). Ang alternate wetting at drying ay subok na sa mga pag-aaral
ng DA-PhilRice na nakakatulong sa pagpapataas ng ani. Tipid din sa tubig,
kuryente, o gas ang teknolohiyang ito. Isinasagawa ito sa tulong ng obervation
well at kung ang alat ng bukid ay nasa <2dS/m.

Larawan 17. Isinasagawa ang teknolohiyang alternate wetting and drying sa
tulong ng observation well. Kapag naubos na ang tubig sa observation well, hudyat
ito na kailangan nang magpatubig.
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Observation Well

• Kumuha ng isang biyas ng kawayan na walang buko o kaya ay PVC na
tubo na may dayametro na 10sm. Putulin ito sa haba na 25sm.
• Mula sa pinakaitaas na bahaging kawayan o PVC, magsukat ng 5sm.
Maglagay ng paikot na marka at sulatan ng “tag-ulan” o “WS.” Mula
sa markang “WS”, muling magsukat ng 5sm. Markahan ng paikot at
sulatan ng “tag-araw” o “DS”.
• Butasan ang kawayan o PVC gamit ang 3-5mm laki ng pambutas (drill
bit). Panatilihin ang 5sm na agwat ng mga butas. Ulitin ito hanggang sa
bandang ilalim ng tubo (Larawan 18).

Larawan 18. Pagbutas ng PVC pipe.
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Paglalagay ng observation well

• Pumili ng pinitak na maaaring kumatawan sa kabuuan ng inyong
bukid. Maaaring ito ay ang una hanggang ikalawang pinakamataas na
pinitak.
• Ipwesto ang observation well 1-2m ang layo mula sa pilapil upang
madaling masilip ang loob nito.
• Patayong ibaon ang observation well sa lupa at hugutin ito. Tanggalin
ang naipong putik sa loob.
• Ulitin ang proseso ng pagbabaon sa lupa hanggang umabot sa markang
“WS” kapag tag-ulan o markang “DS” kapag tag-araw.
• Ayusin ang observation well nang patayo at siguraduhing ang mga
marka ay pantay sa lupa (Larawan 19).

Larawan 19. Paglagay ng observation well.
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Dapat tandaan

• Simulan ang AWD 21-30 araw pagkatapos ng lipat-tanim o sabogtanim at pag naisagawa na ang pamamahala ng damo.
• Kung tag-ulan, magpatubig hanggang sa pinakataas ng tubo o
kawayan. Kung tag-araw, magpatubig hanggang sa 5sm mula sa lupa o
sa markang “WS” (Larawan 20).
• Palaging bisitahin ang observation well. Magpatubig lamang kung
walang nakikitang tubig sa observation well.
• Ihinto ang AWD sa panahon ng pag-aabono at kung walang tubig sa
ibabaw ng lupa. Magpatubig ng 3-5sm na lalim ng tubig isang araw
bago mag-abono.
• Sa panahon ng pamumulaklak, panatilihin ang 5sm na taas ng patubig
upang maiwasan ang tulyapis o unfilled grains dulot ng kakulangan sa
tubig.
• Ihinto ang pagpapatubig 1 linggo bago umani sa lupang mabuhangin o
galas at 2 linggo naman sa lagkiting lupa.

TAG-ULAN

TAG-ARAW

Larawan 20. Palagiang i-monitor ang tubig sa observation well.
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YUGTO 8

PAMAMAHALA
NG PESTE

Mahalaga ang pagsugpo ng mga mapanirang insekto at sakit
ng palay para hindi bumaba ang ani. Ang mikrobyo na sanhi
ng sakit ay maaaring makuha at naililipat ng mga insekto sa
mga malulusog na halaman. Makikita sa Talahanayan 5 ang mga
iba’t ibang uri ng peste at ang kanilang mapaminsalang yugto,
edad ng palay na naapektuhan, at uri ng pagkasira ng halaman
(Manigbas et al., 2017).

Integrasyon ng mga estratehiya

Iba’t-ibang estratehiya ang kinakailangan sa pangangasiwa sa mga
pesteng insekto ng palay. Ang pinakauna at pinakamahalaga ay ang pagpili
ng rekomendadong binhi sa inyong lugar na may resistensya sa mga pesteng
insekto at sakit. Halos lahat ng mga bagong binhi ng palay na angkop sa
maalat na lugar ay may natatanging resistensya sa mga pesteng insekto at
sakit.
Pangalawang estratehiya ay ang wastong pangangalaga sa bukid mula
sa paghahanda ng lupa at paglilinis ng kapaligiran upang ang mga damo
at dayami ay hindi pamahayan ng mga peste. May mga uri ng damo na
pinapamahayan ng mga pesteng insekto at sakit habang wala pang nakatanim
na palay katulad ng mga uod, daga, at ngusong kabayo.
Ang pagtatanim ng mga halamang namumulaklak katulad ng katuray, lily,
at iba pang makukulay na bulaklak ay nakakatulong din upang dumami ang
populasyon ng mga kaibigang insekto gaya ng gagamba at mga putakti.
Maaaring gumamit ng mga halamang gamot tulad ng sili, dilaw na luya, at
kakawate na may kasamang lambanog, suka, o sabon at tubig upang puksain
ang mga pesteng insekto at sakit sa palayan (Talahanayan 6). Gumamit din
ng Metarhizium, isang uri ng amag o fungus na pumupuksa ng mga itim na
atangya.
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Ang paggamit ng pestisidyo ang pinakahuling paraan sa pangangasiwa ng
mga pesteng insekto at sakit.
Panahon ng pagpuksa sa mga insekto at sakit

Ang sakit at pesteng insekto na umaatake sa palay ay nakakaapekto sa
normal na paglaki ng halaman at nagpapababa ng kalidad ng ani. Kailangang
regular na bisitahin ang bukid at obserbahan ang kondisyon ng mga halaman
at populasyon ng mga kulisap. Maging alerto sa mga sintomas para maagapan
ang mga sakit. Kabilang sa mga sintomas ang pagbabago ng kulay ng dahon,
sira ng dahon, pagkabansot, pagkakaroon ng paltik-paltik sa dahon, sugat
sa dahon at puno, pagkakaroon ng amag, o bukol sa katawan. Ang amag,
bacteria, at mga bayrus ay maaaring magdulot ng sakit sa palay.
Talahanayan 5. Iba’t-ibang uri ng mga pesteng insekto sa palayan, siklo ng buhay,
mapaminsalang yugto, edad ng palay na naapektuhan, at uri ng pagkasira ng
halaman (Manigbas et al., 2017).
Pesteng Insekto

Siklo ng
Buhay
(araw)

Mapaminsalang
Yugto

Edad ng Palay
na Naapektuhan

Berdeng Ngusong
Kabayo (Green
leafhopper)

24-28

Nimpa (Nymph) at
matanda (Adult)

Punla hangang
magsuwi o
panganganak

Tagapagdala
ng bayrus,
nababawasan ang
sigla ng punla

Kayumangging
Ngusong Kabayo
(Brown planthopper)

22-25

Nimpa at matanda

Punla hangang
magsuwi o
mamunga

Tagapagdala ng
bayrus, pagkatuyo
ng dahon
(hopperburn)

Puting likod na
Ngusong Kabayo
(Whitebacked
planthopper)

20-24

Nimpa at matanda

Punla hangang
magsuwi o
panganganak

Tagapagdala ng
bayrus, pagkatuyo
ng dahon
(hopperburn)

Itim na Atangya
(Rice black bug)

32-42

Nimpa at matanda

Lahat ng yugto
ng paglago ng
palay

Pagkatuyo at
paglagas ng dahon

Atangya (Rice bug)

28-35

Matanda

Malagatas na
butil

Walang laman na
butil

Aksip na Dilaw,
Puti, at Guhit guhit
(Yellow, white,
and stripped stem
borers)

30-45

Larva

Pagbubuntis
hangang
mamulaklak

Puting uhay ng
palay na walang
laman ang butil

Langaw palay
(Whorl maggot)

25-30

Maggot

Punla hanggang
sa pagsuwi

Pagkasira ng gilid
ng dahon

32

Pagkasira ng
Halaman

Pesteng Insekto

Siklo ng
Buhay
(araw)

Mapaminsalang
Yugto

Edad ng Palay
na Naapektuhan

Pagkasira ng
Halaman

Leaf folder

27-35

Uod

Pagbubuntis
hanggang
pamulaklak

Pagkatupi ng mga
dahon at may
puting guhit o
streaks

Rice caseworm

30-35

Uod

Punla hanggang
maagang
pagbubuntis o
pagsuwi

Putol na dulo at
gilid ng dahon

Cutworm at
armyworm

36-42

Uod

Punla hanggang
mamunga

Kinain ang mga
dahon

Talahanayan 6. Paggawa ng biopestisidyo (Porciuncula at Romero, 2018).
Sangkap

Dami

Proseso at Rekomendayson

Oriental Herbal Nutrient
Dilaw na luya

1kg

Pagsamahin at pinuhin ang dilaw na luya at sili at ilagay sa
blender. Ilagay sa clay jar o plastic na lalagyan. Maglagay ng
1kg na molasses o brown na asukal. Palipasin ng 3 araw na
nakababad at dagdagan ng 2.5l na lambanog o gin. Pagkalipas
ng 2 araw, pigain ang mga sangkap gamit ang pinong damit at
ilagay sa bote. Maaari ng gamitin ang likido.

Ihalo ang 480ml ng likido sa 16l sprayer at i-spray sa kada linggo
mula 7 araw pagkatanim hangang sa pagbubuntis.
Maanghang
na sili

250g

Molasses

1kg

Lambanog o gin

2.5l

Maanghang na sili o dahon ng kakawate
Maanghang
na sili

1kg

Pinuhin o gayatin ang sili o ang mga dahon ng kakawate. I-blend
sa ratio na 1:1 at paghaluin. Pigain ang likido ng kakawate o sili
sa pinong tela. Ilagay sa itim na bote.
Ihalo ang 480ml ng likido sa 16l sprayer at i-spray sa palay kada
lingo mula 7 araw pagka-tanim hangang pagbubuntis.

Dahon ng
kakawate

			

1kg

33

34

YUGTO 9

PAG-AANI

Tamang panahon ng pag-ani
Nababawasan ng 5-10% ang aning palay kapag sobra itong
nahinog lalo na kung ang barayti ay laglagin ang butil. Ang
sobrang hinog na butil ay madaling matanggal sa uhay kapag
nahanginan ng malakas o dinaanan ng makinaryang pang-ani o
combine harvester.

NORVIE L. MANIGBAS

Anihin ang palay kung karamihan sa mga butil ay 85-90% ng hinog o
kulay-ginto (Larawan 21). Maaari ding matantya kung kailan aanihin ang
palay base sa araw kung kailan ito ipinunla. Halimbawa, ang barayti ng
palay katulad ng NSIC Rc 330 (Salinas 13) ay may paggulang ng 114 araw.
Kung ito ay ipinunla ng Enero 20, 2022, pwede na itong anihin ng Mayo 13,
2022. Maaaring hindi eksaktong Mayo 13 ang pag-ani dahil nakadepende
din ito sa panahon sa lugar. Kaya kinakailangang tingnan ang kabuuan
ng bukid at kulay ng mga butil bago mag-ani. Ang araw ng paggulang ng
barayti ay ayon sa resulta ng pananaliksik sa mga barayti ng palay kaya ito ay
mapagkakatiwalaang basehan ng tamang panahon ng pag-ani.

Larawan 21. Maaari nang anihin ang palay kung malaginto na ang butil.
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Paggamit ng makinarya

Ang paggamit ng makinaryang pang-ani ay nakakatulong sa mabilisang
pagsisinop ng mga palay sa bukid (Larawan 22). Kaya nitong maggapas,
mag-ipon, maggiik, maglinis, at magsako ng inaning palay sa isang operasyon
lamang (Manigbas et al., 2017). Ang combine harvester ay kayang mag-ani ng
palay ng isang ektarya sa loob ng 1-2 oras sa lakas na 60-90hp. Nababawasan
din ang nasasayang na ani ng 1-3% (Larawan 23). Nasisigurado din ang
kalidad ng palay lalo na kung tag-ulan dahil sa agarang pag-ani.

Larawan 22. Sa combine harvester, kayang maggapas, mag-ipon, maglinis, at
magsako ng palay sa isang operasyon lamang.

Larawan 23. Paggamit ng mekanikal tresher.
36

NOTES:
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YUGTO 10

PAGPATUYO AT
PAG-IIMBAK NG
ANING PALAY

Wastong pagpapatuyo at paglilinis ng palay
Kapag wasto ang pagpapatuyo at paglilinis ng inaning palay
bago iimbak, nasisiguradong maganda pa din ang presyo
nito pagkalipas ng ilang bwan dahil napapanatili ang kalidad.
Siguraduhing nasa 12-14% ang pagkatuyo ng inaning palay
para maiwasan ang pagbaba ng kalidad ng buto kung itatanim
sa susunod na taniman. Tahipan gamit ang bilao o blower ang
inaning palay bago iimbak para maiwasan ang mga insekto gaya
ng bukbok.

Ayon kay Manigbas et al., 2017, ang pinakamurang pagpapatuyo ng palay
ay ang pagbibilad sa araw (Larawan 24) sa tamang lugar gamit ang banig o
net na may pinong butas. Iwasang magpatuyo sa mga daanan o kalsada. Mas
mainam kung magpatuyo gamit ang flat-bed (Larawan 25) o reversible air-flow
flat-bed dryer (Larawan 26) lalo na kung madaming palay ang papatuyuin sa
tag-ulan.

Larawan 24. Pagpapatuyo ng palay sa araw at sa tamang lugar.
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Larawan 25. Flat-bed dryer.

Larawan 26. Sa paggamit ng reversible air-flow flat-bed dryer, linisin ang drying
bin bago gamitin.

Panatilihing maganda ang kalidad ng inaning palay:
• Linisin ang pagbibilaran ng palay at ilatag sa banig o net na may
pinong butas. Panatilihin ang 2-4sm kapal para madali ang paghalo at
pagpatuyo.
• Haluin ang mga buto kada 30 minuto para maging pantay ang
pagkakatuyo.
• I-monitor ang moisture content o pagkatuyo hanggang 12-14% gamit
ang moisture meter.
40

• Ilagay sa malinis na sako ang mga tuyong buto at lagyan ng tag na may
petsa kung kailan napatuyo.
• Iimbak sa malamig na lugar o bodega. Lagyan ng paleta sa ilalim ng
sako para makaikot ang hangin sa palibot ng iniimbak na palay.
Tamang temperatura at lamig

Ang tamang temperature at lamig sa imbakan o bodega ay mahalaga upang
mapanatiling tuyo ang mga butil at maiwasan ang pagkasira o pagbaba ng
kalidad ng mga palay. Panatilihin sa 20-250C ang temperatura at hindi bababa
sa 15% ang halumigmig sa loob ng bodega. Maaari ding iimbak sa karaniwang
kwarto ang mga buto na hindi tatagal ng higit anim na buwan. Magsagawa ng
germination test pag itatanim ang mga buto para masigurado ang kalidad nito
bago itanim.
Ang hermetic bag o Saclob (Larawan 27) ay isa sa mga napag-aralan sa
PhilRice na isa sa pinaka mabisang paraan ng pag-iimbak ng mga buto ng
palay sapagkat napapanatili nito ang tamang temperatura sa loob ng lalagyan.

Larawan 27. Saclob na imbakan ng tuyong palay.
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