
1.  Patuyuan ang bukid 7-10 araw bago 
ang inaasahang araw ng pag-aani. 

• Mas maganda ang kalidad ng 
palay at mas mabilis at madali ang 
pag-aani kung tuyo ang bukid lalo 
na kung gagamit ng makina. 

• Maiiwasan din ang pagkabasa 
ng mga butil at mas mababa ang 
halumigmig kung tuyo ang bukid 
bago umani. 

2.  Anihin ang palay kung ang 
pagkahinog nito ay 80-85% o kung 
kulay ginto na ang karamihan ng 
butil sa uhay ng palay.

3.  Igsian lamang ang putol sa puno 
ng inaaning palay kung 

 de-makinang panggiik ang 
gagamitin at habaan naman kung 
hampasan. 

4.  Iwasang iwanan ng matagal 
sa bukid ang palay upang ‘di 
masobrahan ang pagkatuyo ng 
palay na nasa ibabaw ng bunton. 
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Ang maagang pag-aani ay 
nagdudulot ng pagkapulbos 
ng mga butil kapag giniling at 
ang huling pag-aani naman 
ay nagreresulta sa sobrang 
pagkatuyo kung kaya’t 
nalulugas at nadudurog ang 
mga butil.

Tandaan



1.   Giikin kaagad ang palay pagkaani.

• Mag-iiba ang kulay, tutubo, at 
masisira ang mga butil kung 
iiwanan sa bukid ang kaaaning 
palay ng ilang araw. 

• Magbibitak ang mga butil kung 
mababasa at matutuyo ang mga 
ito dahil sa pagkaiwan sa bukid. 

• Masosobrahan ang pagkatuyo 
ng mga palay na nasa ibabaw ng 
bunton kung iiwanan ito sa bukid 
ng mahigit sa isang araw. 

• Nagiging malutong ang tangkay 
nito na nagiging dahilan upang 
malagas ang mga butil.

2.  Iwasang giikin ang basang palay 
dahil didikit sa makina ang mga 
dayami at iba pang dumi. 

3.  Sa paggamit ng mga makinang 
panggiik, siguraduhing nasa 
tamang kondisyon ang mga ito.

• Dapat maigsi lamang ang 
pagkaputol ng palay na gigiikin sa 
makina.  

• Dapat ding malaman ang wastong 
bilis (800 rpm) ng makinang 
panggiik upang maiwasan ang 
pagkaalis ng balat at pagkadurog 
ng palay dahil sa lakas ng 
pagkapalo nito sa drum ng 
makina.

4.  Kung ang inaning palay ay 
gagamiting binhi, siguraduhing 
malinis ang makinang panggiik 
upang maiwasan ang pagkakaroon 
ng halo ng inaning palay. 
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