
Walang masyadong kaibahan sa pamamaraan ng pag-aani ng hybrid na palay sa mga 
inbred. May mga ibang diskarte lamang ang dapat alalahanin sa pag-aani ng hybrid.

1. Maaari nang anihin ang palay 
kung nasa 85-90% ng butil ay 
golden yellow na at kung nasa 
10-15% na lang ng mga butil na 
nasa bandang batok ng uhay ay
berde na.

2. Rekomendadong gumamit ng 
reaper o combine harvester 
para sa mabilisang operasyon 
at maiiwasan ang pagkalugas 
ng mga palay. Nakatitipid sa 
paggamit nito lalo na sa mga 
may mahigit isang ektarya ang 
aanihin. Sa umaga, simulan ang 
pag-reaper kapag natuyo na ang 
hamog sa mga uhay, dahon, at 
tangkay ng palay.

3. Karaniwan ay mas matatangkad 
at may mas maraming butil 
at biomass ang hybrid. Dahil 
dito, mas mainam na itaas ang 
putol nang hangga’t makakaya 

mula sa puno o lupa nang 
hindi maapektuhan ang ani. 
Dahil dito, mas mabilis ang 
paghihiwalay ng butil sa pasyok 
kung kaya’t mas kakaunti ang 
natatapong butil na sumasama 
sa dayami.
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1.  Kung paggapas ang pamamaraan 
ng pag-ani, siguraduhing maayos 
ang pagkakasalansan ng mga 
palay ayon sa moisture content at 
barayti. Iwasang pagsamahin ang 
basa sa tuyong palay upang hindi 
ito makaapekto sa kalidad ng butil 
at pantay na milling recovery ng 
palay.

2.  Bago iayos ang mekanikal na 
pagigiik, siguraduhing nakalatag 
ang net o sako para maipon ang 
mga nalalaglag na mga butil at 
maiwasang mabasa ang mga 
nakabunton na palay.

1.  Kung maaari, patuyuin agad ang 
mga palay pagka-giik o pagkaani. 

2. Maaaring gumamit ng mekanikal 
na patuyuan tulad ng flatbed dryer 
at reversible-airflow flatbed dryer 
para makasiguro sa kalidad ng butil 
at maiiwasan ang pagkadurog at 
pagkalamat ng butil.

3.  Kung magpapatuyo sa araw, 
siguraduhing malinis ang 
pagbibilaran upang maiwasang 
mahaluan ng dumi ang mga butil.

4.  Huwag magbilad sa mga kalsada 
kung saan ang mga butil ay 
magugulungan ng mga sasakyan. 
Ito ay magdudulot ng pagkalamat 
at pagkadurog ng butil kapag 
giniling. Kung hindi maiiwasan 
ang pagbibilad sa mga kalsada, 
gamitin na lang ang tagiliran o 

Pag-aani at paggigiik

Pagpapatuyo at pag-iimbak

3.  Isaayos ang blower air inlet ng 
giikan para maiwasang malaglag 
ang mga butil at mahaluan ng mga 
dumi ng palay.

4.  Hindi rekomendadong gawing 
binhi ang inaning hybrid na barayti, 
kaya maaaring ibenta na sariwa o 
patuyuin muna.

“shoulder” ng kalsada upang hindi 
rin makaabala sa trapiko.

5.  Sa pag-iimbak, gumamit ng paleta 
o tarimas para mapanatili ang 
distansya ng mga bunton ng binhi. 
Sa pamamagitan din nito, madaling 
pumasok ang hangin at maiiwasan 
ang pamamasa sa silid-imbakan.
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