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Ang krisis sa bigas ay malaki ang nagiging epekto sa ekonomiya ng 

bansa, lalo na sa mga mahihirap na magsasaka. Batay sa karanasan at mga 
pag-aaral, hanggang ang pagsasaka ay umaasa sa inaangkat na kemikal na 
abono at pestisidyo, ang Pilipinas ay palaging makakaranas nang mga 
problema na kaugnay ng kakulangan at pagtaas ng pre syo ng bigas, ang 
pangunahing pagkain ng mahigit na 90 milyong Pilipino.  Ito ang nagtulak 
sa Kagawaran ng Pagsasaka, mga hindi pampamahalaang organisasyon, lo-
kal na pamahalaan, mga organisadong magsasaka at mga kasama sa 
unibersidad na magsama-sama sa Organic Fields Support Program para 
harapin ang pambansang problema. 

 
Ang mga kasapi sa GO Organic! Philippines, sa pakikipagtulungan 

sa Kagawaran ng Pagsasaka, ay naghahanda para ang 10 porsyento ng 1.9 
milyon ektarya ng palayan sa Pilipinas ay maging organiko sa tag-ulang 
taniman ng taon 2009. Isa sa pinaka mahalagang gawa in para ito maisa-
katuparan ay ang malawakang pagsasanay sa likas-kaya at organikong pag-
sasaka. Dahil dito kami sa Go Organic! Philippines ay nagagalak sa napa-
panahong pagkasulat at pagkalimbag ng lathalaing ito na magagamit na 
sangunian sa mga gagawing pagsasanay. 

 
Ang lathalain na ito ay malaki ang kabuluhan dahil ito ay iilan sa 

mga kaparehong babasahin na naisulat, nailimbag at gagamitin sa isang 
programa na ang kasapi ay ang mga pinakamahalagang batayang sektor sa 
pagsasaka. Inaasahang ito ay makakatulong sa aming pagpupunyagi na ma-
palalim ang kaalaman at batayang siyensiya, at mapa lawak ang suporta sa 
mga magsasakang nagnanais na tumungo sa likas-kaya at organikong pag-
sasaka. 
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Malaki ang kakayahan ng organikong pagsasaka na maitaas ang 

halaga (value-added) ng produkto ng mga magsasaka, paunlarin ang 
kakayahan ng mga produktong lokal na makipag-sabayan sa pandaigdi-
gang pamilihan, mapababa ang gastos sa produksyong pansakahan, at 
makatulong sa pambansang kasapatan sa pagkain at sa pagpawi ng ka-
hirapan. 

 
Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization (UN-

FAO), patuloy na lumalakas ang pangangailangan ng mundo para sa mga 
pagkain at iba pang produkto na pinalago at pinagyaman sa organikong 
pamamaraan—bunsod ng pag-igting ng kasikatan ng kon septo ng malu-
sog na pamumuhay sa maraming bansa. Sa katunayan, mula sa $40 
bilyon noong 2006, inaasahang aakyat sa $70 bilyon ang pandaigdigang 
pamilihan para sa mga organikong produkto sa 2012. 

 
Ang mga potensyal at pagkakataong ito ay kinikilala ng Kaga-

waran ng Pagsasaka sa pamamagitan ng pagtaguyod sa paggamit ng or-
ganikong abono at iba pang angkop na maka-kalikasang sistemang pag-
sasaka, hindi lamang upang mapalago ang ani at kita ng Pilipinong mag-
sasaka, kundi maisulong rin ang likas-kayang sistema at teknolohiya sa 
produksyon at pangangalakal ng mga pagkain. 

 
Simula ngayong 2009, pinalawak natin ang pagtulong sa mga pan-

sakahang pamayanan upang sila’y makagawa ng sarili nilang organikong 
pataba, sa halip na bumili ng kemikal na abono. Partikular nating pinag-
tutuunan ng pansin ang paghikayat sa mga magsasaka ng palay na 
umaani nang mababa sa 3.8 tonelada bawat ektarya—an g pangkala-
hatang laki-ani ng palay sa Pilipinas—na tumungo sa likas-kaya at or-
ganikong pagsasaka upang mapataas ang kanilang produksyon.  

 

 



Kaya naman, lubos kaming nasisiyahan sa pagkakaroon  ng latha-
lain na kagaya nito na magagamit at magbibigay-gabay sa mga magsasa-
kang gustong tumungo sa organiko at maka-kalikasang pagsasaka. 
Makakatulong din ito sa mahusay na pagpapatupad ng Executive Order 
481 ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinamagatang “Promotion 
and Development of Organic Agriculture in the Philippines,” ang pata-
karang nagtataguyod sa malinis na kapaligiran at mahusay na 
panlipunan at pang-ekonomiyang aspeto sa produksyon ng pagkain.  

 
Sa kabuuan, muling pinatunayan ng inisyatibang ito na kapag 

nagtulungan at nagkaisa ang iba’t-ibang sektor—kami sa Kagawaran, 
katuwang ang iba pang pampublikong institusyon, lokal na pamahalaan, 
mga organisadong magsasaka at mga kasama mula sa iba’t ibang 
pamantasan—ay mas madaling makakamit ang mga napagkaisahang la-
yunin para sa inaasam na kaunlaran para sa mga magsasaka, kalusugan 
para sa mamimili at malinis na kapaligiran para sa lahat. 

Kaya, nais nating gamitin ang pagkakataong ito upang papurihan 
at pasalamatan ang La Liga Policy Institute (LLPI), Philippine Rural Re-
construction Movement (PRRM), University of the Philippines-Los Baños 
at iba kalahok sa pagpapalimbag nitong aklat-gabay sa kanilang walang-
sawang pagtulong at pakikiisa sa mga programa ng Kagawaran sa ilalim 
ng Organic FIELDS* Support Program. (*Akronim para sa Fertilizers, Irri-
gation and other rural infrastructure, Education and extension work, 
Loans, Dryers and other postharvest facilities, and Seeds and other ge-
netic materials, ang pangunahing programa ng pamahalaan upang 
makamit ang pambansang kasapatan sa pagkain.) 

 
Para sa maraming magsasakang Pilipino na nagnanais mapalalim 

ang kanilang kaalaman tungkol sa likas-kayang pagsasaka at praktikal ng 
pamamaraan patungo sa organikong pagsasaka, nawa’y maging kapaki-
pakinabang ang latlahaing ito.  

 
 
 
 
 

                                                                                             ATTY. ARTHUR C. YAP 
                                                                                        Secretary 
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Mula sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, nais kong ipahatid 
ang isang mainit na pagbati at pagpupugay sa lahat ng tumulong at nag-
ing daan sa pagbuo ng lathalaing ito. 

 
Noon pa mang 1997, ang likas-kayang pagsasaka ay kinikilala na 

ng Unibersidad bilang isang sistemang nangangalinga sa iba’t-ibang as-
peto ng maka-kalikasang agrikultura.  Sa panahong ang ating bansa at 
mga magsasaka ay patuloy na nakakaranas ng paghamon  sa pagtugon ng 
pangangailangan sa pagkain at patuloy na pagtaas ng  mga gastusin sa 
pagsasaka, naniniwala ako na ang lathalaing ito ay napapanahon at ka-
paki-pakinabang lalo na sa mga taong nagsusulong at nagsasagawa ng 
likas-kaya at organikong pagsasaka.  Ito ay naglalaman ng mga kaaala-
mang nagmula sa karanasan ng mga magsasaka at dumaan din sa 
pananaliksik para mapagyaman ang siyensya na siyang nagpapalalim ng 
kaalaman sa organikong pagsasaka. 

 
Umaasa ako na kahit sa munting paraan ay makatulong  ito na 

paunlarin ang sektor ng agrikultura sa ating bansa at mahikayat din ang 
iba na magbahagi ng kanilang mga kaalaman at karanasan ukol sa likas-
kaya at organikong pagsasaka.   

 
Hangad ko ang tagumpay ng lahat ng bumubuo ng Go Organic! 

Philippines. Nawa’y ipagpatuloy ninyo ang suporta sa pagpapalaganap 
at paggamit ng mga nilalaman ng lathalaing ito. Mabuhay kayo!  

 
 
 
 

LUIS REY I. VELASCO 
Chancellor                      



PAMBUNGAD  

 
 

Ang bigas ay pangunahing pagkain ng halos lahat na 90 milyong Pilipino; bawat 
isang Pilip ino ay kumakain ng mahigit na dalawang sakong bigas (110 – 120 kilo) 
bawat taon. Ang bigas ang nagbibigay ng 41% ng kabuuang enerhiyang kinakain, at 
31% ng kabuuang protina ng bawat Pilipino. Halos 2.5 milyong Filipino ay umaasa sa 
industriya ng palay bilang kabuhayan. Ito rin ay nagbibigay ng hanapbuhay sa 11.78 
milyong Pilipino. 

 
Sa Pilipinas, maraming nang mga organisasyon at indibidwal na ilang dekada 

ng nagpapayaman ng kaalaman tungkol sa likas-kaya at organikong pagsasaka. Ang 
malaking problema ay kung paano mapapaabot sa, at makukuha ng mga magsasaka, 
ang mga kaalaman tungkol dito. Ang lathalaing ito ay isinulat para magamit na gabay 
ng mga tagapagsanay ng likas-kaya at organikong pagsasaka.  Naglalayon ito na ma-
palalim ang kaalaman ng mga magsasaka sa organikong pagsasaka ng palay at ma-
parami ang kanilang maaaring pagpiliang pamamaraan at sistema ng pagsasaka na 
hindi binibili, nakapagpapayaman sa halip na makasira ng kapaligiran, at angkop sa 
kanilang pinansyal at sosyal na kalagayan.  Walang pakunwari na ang lathalaing ito ay 
magbibigay ng solusyon sa lahat ng maraming problema sa palayan pero ang mga 
pamamaraang nakalahad dito, kasama ang mga batayang siyensiya ng mga ito, ay 
maaaring subukan para lalong mapayaman ang lumalalim ng kaalaman tungkol sa 
likas-kaya at organikong pagsasaka. Hinihikayat ang mga gagamit ng lathalaing ito na 
ang ilang teorya at konseptong ekolohikal na nakalahad dito ay gamitin para 
makadiskubre at makabuo ng mga posibleng solusyon sa mga problema sa palayan.  

 
Ang lathalaing ito ay sinuportahan ng Philippine Rural Reconstruction Move-

ment, isa sa mga hindi-pampamahalaang organisasyon (NGO) na bumubuo sa Kilusang 
‘Go Organic!’ na nakikipagtulungan sa Kagawaran ng Pagsasaka sa programang Or-
ganic FIELDS Support Program (OFSP) na parte ng FIELDS program --- ang panguna-
hing programa ng Kagawaran ng Pagsasaka para matugunan ang kakulangan ng bigas 
sa Pilipinas. 

  
Panghuli, ang lathalaing ito ay sadyang hindi copyr ighted at ang pagsasalin 

nito sa ibang diyalekto, adaptasyon, pagpapakopya at pagpaparami ay hinihikayat. 
Inaasahang ang lathalaing ito ay magagamit ng ibang naniniwala sa likas-kaya at or-
ganikong pagsasaka na makasulat ng mas kapaki-pakin abang na mga materyales tung-
kol sa mga paksang ito.  
 
 
 

Oscar B. Zamora, Ph.D.  
Propesor  
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
Kolehiyo ng Pagsasaka (UPLB-CA) 
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Panimula 
 
 
Ang Pilipinas ay isang bansa na kung saan ang agrik ultura ay isa pa rin sa pangunahing 
nagpapatakbo at nagpapalago ng ekonomiya sa bansa. Sa kabuuang lupang sakop 
nito, 47% (mg a 13 M  ektarya) ay ginagamit sa iba't- ibang gawaing pang-agrikultura na 
kung saan, mahigit na 80% ay nakatanim sa palay, ma is at niyog.  
 
Ang agrikultura sa Pilipinas ay karaniw ang pangmali itan at nakasalalay s a pantaong 
paggawa (manual labor). Ang mg a tinatawag  na magsasaka sa P ilipinas ay mag ka-
kaiba, may nagsas aka na ang ani ay pambenta (commercial), mayroon naman na 
nagbebenta lamang kapag  sobra ang ani sa pangangail angan ng pamilya (semi-
commercial), at mayroon ding magsasaka na ang ani ay para lang s a pangangailangan 
ng pamilya (subsistence). Ang pang-apat na klaseng magsasaka na malaki ang po r-
syento sa buong bansa ay ang mga manggagaw ang bukid  na walang sariling lupa.  
 
Kung isasaalang-alang ang kahalag ahan ng sektor pan g-agrikultura sa ekonomiya ng 
Pilipinas, tu mbalik na 66% ng mga mahihirap sa Pilipinas ay nasa sektor ng agrikul-
tura, kagubatan at isdaan; 68% ng mahihirap ay  nasa  kanayunan. Ang pinakamara-
ming mahihirap ay nasa magsasaka ng mais (41%), man ggagaw a sa palayan at maisan 
(36%), magsasaka sa tubuhan at niyugan (33%) at mga   mangingisda (31%). 
 
Ang makabagong pamamaraan ng magsasaka (M asagana 99; Green Revolution), na 
inilunsad noong kalagitnaan ng dekada 60, ang nagpa bago ng anyo ng sakahan sa 
Pilipinas. Kung ikukumpara ang datos noong 1965 sa datos noong kasagsagan ng pag-
papatupad ng Green Revolution sa Pilipinas noong 1985: 
 

• Dumami ang mg a magsasaka na nagtatanim ng dalawang magkasunod na palay 
mula 19%, tumaas  sa 50%; 

• Dumami ang mga magsasaka na nagtatanim ng makabagon g binhi (HYV) mula 
0%, tumaas sa 87%; 

• Dumami ang paggamit ng kemikal na abono mula 20, tu maas sa 80 kilo bawat 
ektarya; 

• Dumami ang mga magsasaka na gumamit ng pestisidyo, mula 31%, tumaas sa 
94%; at 

• Dumami ang mg a magsas aka na gumamit ng makinarya ( powertillers) sa 
palayan, mula 0, tumaas sa 46%. 

  
Ang malaking masamang naidulot ng pagbabagong ito ay ang pagkakabaon ng mga 
magsas aka sa utang. Dagdag pa rito ay ang pagkontro l ng mga mangangalakal 
(middlemen), mga nagpapautang, at mga panginoong may lupa sa pangangalakal ng 
ani.   Sa sistemang ito, ang mga magsasaka ay nakak akuha lang ng 10% ng tingiang 
presyo (retail price) ng bigas.   Ang iba pang dapat sana ay kikitain ng magsasaka ay  
napupunta sa upa sa lupa at bayad sa interest ng pa gkakautang (22%), kita ng ma-
ngangalakal (30%), s asakyan/transportasyon at paggamit ng kiskis an at patuyuan ng 
palay (20%), at ang natitira (18%) ay  napupunta sa kemikal at paghahanda ng lupa 
(Larawan 1.1).  
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    Larawan 1.1 Pagkakahati-hati ng tingiang presyo (retail price) ng bigas 
 
Ang ipinapatupad na programa s a pagsasaka sa bansa ay hindi masy adong nagbago 
mula pa noong 1960; ang mga programa sa pagsasaka ay nababago lang ng kaunti ang 
anyo pero ang mga ito ay nakabatay pa rin sa paggamit ng makabagong binhi (HYV at 
hybrid), kemikal na abono, pestisidyo, malawakang p agpapatubig at pag gamit ng  
mga makinarya sa pagsasaka. Taun-taon, pataas ng pataas ng perang ginagamit para 
mapataas ng produksyon ng palay sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ay nag-
talaga ng P48.7 bilyon para suportahan ang mga magsasakang nagtatanim ng p alay. 
Ang perang ito ay nakatalaga sa mga sumusunod:   
 

• P500 milyon para sa suporta sa abono at paggawa nit o; 

• P6 bilyon para sa maliit at malaking sistemang patu big; 
• P6 bilyon para sa kalsada (far m-to-market roads) at RORO ports (Roll-On-Roll-

Off); 

• P5 bilyon para sa pagsasaliksik pangkaunlaran, capacity building, at pagpa-
pabuti ng edukasyon ng mga magsasaka at mangingisda ; 

• P6 bilyon para sa c ertified seeds (hanggang 2010); 
• P2 bilyon para sa patuyuan at ibang gamit pagkatapo s mag-ani (post-harvest fa-

c ilities; at 

• P15 bilyon para sa pautang sa magsasaka na idadaan sa Landbank. 
 
Sa loob ng mahigit na apat na dekadang pagpapatupad  ng programang pangsakahan 
at sa dami ng perang inilalaan dito, nakapagtataka na bakit hanggang ngayon, hindi 
pa rin sapat ang produksyon ng bigas para mapakain ang lahat ng Pilipino. Kung tama 
at angkop ang programa sa big as, dapat sagutin ang katanungan na bakit maliban na 
lang sa maikling panahon noong katapusan ng dekada 70, ang Pilipinas ay palaging  
umaangkat ng bigas sa ibang bansa. Sa katunayan, pa taas ng pataas ang ating inaang-
kat na bigas (Larawan 1.2) at noong nakaraan dalawa ng taon, ang Pilipinas ang pina-
kamaraming inangkat na bigas sa buong mundo.      
  

nakukuha ng  

magsasaka 
10% 

kemikal at  

paghahanda ng lupa 
18% 

paggamit ng kiskisan 

at patuyuan ng palay 
20% 

upa sa lupa at  

bayad sa interes 
ng pagkakautang 

22% 

kita ng mangangalakal 

30% 
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                 Larawan 1.2. Produksyon at importasyon ng bigas sa Pilipinas 
 
Ang makabagong pamamaraan ng pagsasaka (Green Revolution) ay napakalaki ang  
kontribusyon sa pagpapalala ng pandaigdigang proble ma ng pagbabago ng panahon 
(climate change). Sa kasalukuyan ito ang dahilan sa 60% ng methane gas at 80% ng  
nitrous oxide sa buong mundo. Ang dalawang greenhouse gases na ito ay na-
pakalaki ang kontribusyon sa c limate c hange pero an g nitrous oxide ay 310 na beses 
na mas grabe ang epekto kaysa carbon dioxide. Ang mga kemikal na abono na may  
nitroheno ang pinakamalaking pinanggagalingan ng nitrous oxide. Dahil parami ng pa-
rami ang gamit ng ke mikal na abono sa pagsasaka, 10% dito ay  bumabalik sa kapali-
garan sa anyong ammonia o nitrous oxide, inaasahang magig ing doble ang dami ng 
nitrous oxide sa loob lamang ng 30 taon.  
 
Ang pagpapalawak ng tubigan at patuloy na pagtanim ng palay na lubog sa tubig ay 
nagpapalala ng problema sa methane gas. Ang sahod-u lan na palayan ay higit na 
kaunti ang lumalabas na methane gas kaysa may patub ig na nilalagyan pa ng kemikal 
na abono. Dagdag pa dito, ang pagsunog ng dayami ay  nakakapagdagdag ng c arbon 
dioxide at carbon monoxide na mga greenhouse gases din. 
 
Para mabawas an ang pagpapalala ng pagpapalayan sa c limate c hange, ang mga su-
musonod ay dapat gawin: 
 

• Ipagbawal ang paggamit ng lahat ng kemikal na abono ng may nitroheno; 

• Pamahalaang mabuti ang pagpapatubig at iwasan ang p angmatagalang paglu-
lubog ng palayan sa tubig; 

• Huwag magsusunog ng dayami o ano pa mang tuyong par te ng halaman; at 

• Lumipat sa organikong pagsasaka. 
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M akikita na ang maaari lamang piliin sa sistema ng pagsasaka ay ang likas-kay a at or-
ganikong pagsasaka na hindi lamang magpapakain sa d umaraming tao sa bansa, ito 
rin ay makakabaw as sa masamang maidudulot ng pagbab ago ng panahon. Ang mga 
susunod na kabanata ay naglalayon na mapalalim ang kaalaman ng mga magsas aka sa 
palayan tungkol sa likas-kaya at organikong pagsasaka.    
 
 

Ano ang Likas-kayang Pagsasaka? 

 
M araming iba’t-ibang pananaw at kahulugan ang likas -kay ang pagsasaka (LKP). Pero 
may tatlong perspektibo o pananaw na humubog sa kahulugang nito.  
 

Una: ang LKP at produksyon ay tumutugon sa pangangailan gan sa pagkain.  
Pangalawa: ang layunin ng LKP ay nakatutok sa pangangalaga (s tewardship) ng 
kapalig iran.  
Pangatlo: ito ay isang pamamaraan ng pagpapaunlad ng pamayan an. 

 
Nahubog ang konsepto ng LKP noong kalagitnaan ng De kada ’80 nang maglabasan ang 
mga pag -aaral at dokumentasyon sa mga problemang naidulot ng makabago o kum-
bensyonal na pagsasaka. Ang depenisyong napagkasund uan ay nagsasaad na ang LKP 
ay:    

Ang depenisyong ito ay napagkasunduan at tinanggap ng mahig it na 300 na non-
government organizations (NGOs) mula sa mahigit na 60 bansang nagsidalo sa Earth 
Summit and Global Forum noong Hunyo 1992 sa Rio de Janeiro, Brazil. 
 
Sa Pilipinas, unang ginamit ang depenisyong ito noong 1989 ng Sustainable Agricul-
ture Coalition (SAC) of the Philippines at ng Sustainable Agric ultural Research and 
Development Committee  ng Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños - Kolehiyo ng Pag-
sasaka (UPLB College of Agric ulture). Nakapaloob sa depenisyong ito ang maraming 
uri ng pagsasaka – tinatawag na organiko, alternatibo, integratibo, regenerative, 
low external input, resource-conserving, biological, agroecological, biodynamic, 
permaculture, nature farming, natural farming at iba pa. Ang lahat ng uri o mga 
sistema ng pagsasakang ito ay may iba’t-ibang antas  patungo sa natural farming (na 
ginagawa ng isang Hapon sa katauhan ni M asonobu Fukouka) na kinikilala ng lahat na 
pinakamataas na antas ng LKP (Talaan 1.1). Sa talaa n, makikitang hindi tamang 
ihalintulad ang LKP sa organic , biodynamic , permac u lture o ano mang uri ng pagsa-
saka, pero ang mga ito ay napapaloob sa malaw akang depinisyon ng sistema ng LKP.  

Isang pamamaraan, prinsipyo, pilosopiya, teknolohiya o sistema ng pagsa-
saka at produksyon na naglalayong ang agrikultura ay maging makakalika-
san (ecologically sound), mapagkakakitaan (economically viable), 
makatarungan at makatao (socially just and humane/equitable), nababa-
gay sa kultura (culturally appropriate) at batay sa integratibo at pinag-
ugnay-ugnay na agham (grounded on holistic science). 
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Talaan 1.1.  Antas ng mga Pamamaraan at Pilosopiyang Pang-Agrikultura 

Patungo sa LKP ( Mula kay Hill (1985) 
  

Pilosopiya Antas Katangian 

  
Moderno/Makabago o Kum-
bensyonal na Pagsasaka 
(monoculture, paggamit ng ke-
mikal, minimum tillage, paraan 
ng paglalagay ng abono, atbp.) 

  
MABABA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 

 

 

 
MATAAS 

  
* Pagwawalang bahala sa 
kakayahan ng magsasaka 

 Low External Input Sustain-
able Agriculture (LEISA) 

 * Pagpapalit ng gamit na kemi-
kal sa produksyon 

 Lemaire-Boucher  
Ecoagriculture 

  

  
Organic    

  

  
Biological    
  

  
Regenerative   

  
  

  
Biodynamic 

 * Pagpapahalaga sa disenyo, 
plano at pamamaraan ng pagsa-
saka 

  
  
Permaculture 
  
  
Nature Farming 
  
  
Natural 

*  Pagpapahalaga sa integrasyon, 
pagbabalanse, pagkamulat, 
naaayon sa nagaganap sa                                      
kapalig iran; pinahahalagahan 
ang pagkakaugnay ng mga bagay 
at sitwasyon tungkol sa pang-
matag alang pananaw, bio-                                   
ecological, ang paglutas sa 
problema ay batay sa malawa-
kang perspektibo, empower-
ment 
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Napapapaloob sa LKP ang lahat ng aspeto ng pagsasaka o agriculture system mula 
sa produksyon, pagpoproseso, pangangalakal, hanggan g sa pagkonsumo ng pagkain, 
at pati na rin ang pamumuhay ng tao. Dahil dito, an g LKP ay maituturing na hindi 
lamang isang depenisyon ng paraan ng pagsasaka kund i isang paraan ng pamumu-
hay. 
 
M akikita na sa pagkabuo ng konsepto na ang LKP ay t ugon sa mga problema at mg a 
kabiguang idinulot ng makabago o kumbensyonal na pagsasaka (Larawan 1.3). Ang  
LKP ay sagot sa mga problemang ukol sa produksyon n g pagkain, pagkasira ng 
kalikasan, pagkakautang ng magsas aka dahil sa pagga mit ng kemikal  na abono at 
pestisidyo, at ng pangkalahatang pagbaba ng pamu muh ay ng mga magsasaka. M ali-
naw din na hindi tamang tawagin ang LKP na alternat ibo sa makabago o kumben-
syonal na pamamaraan ng pagsasaka. Sa halip, ang ko nsepto ng LKP ay nabuo bilang 
tugon sa mga problemang idinulot ng makabago o kumb ensyonal na pamamaraan ng 
pagsasaka (Talaan 1.2). Kung walang problema sa makabago o kumbensyonal na 
pagsasaka, wala rin ang likas-kayang pagsasaka. 

Talaan 1.2. Mga Kaibahan ng Makabago/Kumbensyonal na Pagsasaka sa Likas-   
Kayang Pagsasaka  

 MAKABAGO/KUMBENSYONAL 
NA PAGSASAKA 

LIKAS-KAYANG PAGSASAKA 

Nakaasa sa paggamit ng enerhiya (Energy 
intensive) 

Nakaasa sa paggamit ng maraming 
impormasyon (Information intensive) 

Iisa ang direksyon (Linear process) Paikot ang proseso (Cyclical process) 

Ang sakahan ay parang pabrika  
(Farm as factory) 

Ang sakahan ay tinuturing na sistemang 
pang-ekolohiya (Farm as ecosystem) 

Hiwahiwalay ang mga pinagkakakitaan  
(Enterprise separation) 

M agkakaugnay ang mga pinagkakakitaan  
(Enterprise integration) 

Nagpapahalaga lamang sa iisang inaani; 
Hal. bigas sa palay  
(Focus on commodity yield) 

Nagpapahalaga sa iba't-ibang paggamit ng 
lahat ng inaani; Hal. bigas sa pagkain, 
darak at dayami na pakain sa hayop, 
dayami na ginagawang kompos na 
pataba, atbp. (Commodity yield) 

Isa lamang ang pinagkakakitaan  (Single 
enterprise) 

M araming pinagkakakitaan (Many enter-
prises) 

Isang halaman o hayop lamang ang 
inaalag aan (Monoculture) 

Halu-halo ang paghahalaman at paghaha-
yupan (Diversity of plants and animals) 

M ababa ang presyo ng produkto (Low-
value products) 

M ataas ang presyo ng produkto (Higher 
value products) 

Pabalintiyak na pagbebenta (Passive 
marketing) 

Aktibong pagbebenta (Active marketing) 
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Larawan 1.3.  Pananaw sa problema ng seguridad sa pagkain at pamamaraan ng 
paglutas nito 
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Nilalayon ng Likas-kayang Pagsasaka na ang pagsasaka ay 

maging 

Makakalikasan (Ecologically Sound) 
 
 
Ang LKP ay makakalikas an dahil 
hindi ito gumagamit ng anumang  
pamamaraan o bagay na na-
kakasira sa kalikasan. Pinahahala-
gahan nito ang pangkabuuang pag-
kakaugnay-ugnay ng bawat bahagi 
ng kalikasan, ang mga ito man ay  
may buhay o wala. Nilalayon ng 
LKP na mapayabong ang likas na 
yaman na kaugnay at g inagamit  sa 
pagsasaka. Ang pagsasaka ay  
dapat nakakabuti, nangangalaga 
at nagpapayaman  sa integridad, 
may  katatagan  at kag andahan ng 
kalikasan at kapaligiran. 
 
Ang salitang “ec o” sa ecologically 
sound ay mula sa salitang Griyego 
na sa Filipino ay nangangahu-
lugang ‘bahay’. Ito ay nagpapahi-
watig ng karunungan at kapang-
yarihan sa pangangasiwa ng ka-
sambahayan (household) para sa 
ikabubuti nito. Sa pagsasaka, pina-
hahalagahan nito ang biodiversity 
o ang pagkakaiba-iba ng halaman, hayop, at iba pang  buhay, kasama na ang tao, at  
kapalig iran na kanyang ginagalawan. Ang biodiversit y ay mahalaga para makamtan  
ang maayos at matibay na pangangasiwa ng kalikas an. Ang mg a gamit at gaw aing  
maaaring makasira sa kalikasan at mg a buhay na naka paloob dito, ay iniiwasan. Ang 
isang sistemang makakalikasan ay nagpapatibay, nagp apayaman at nangangalaga ng  
likas -yaman. Ito ay umiiwas sa mga gawain at ano mang pamamaraan na nakakasira 
at nakakalason sa kapaligirang ating ginagalaw an. 
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Mapagkakakitaan (Economically feasible/viable)    
 
Sa pananaw ng LKP, unang 
dapat natutugunan ang 
pangunahing pangangaila-
ngan sa pagkain, at pa-
ngalawa, ang sapat na kita 
para sa ibang panga-
ngailangan at pangkala-
hatang kabuhayan ng mag -
sasaka at ng kanyang pa-
milya. Hangga’t maaari, 
ito’y dapat mag mula s a 
sariling gawa s a sariling  
bukid. Ito ay kaiba sa kum-
bensyonal na pagsasaka 
kung saan mas  pinahahala-
gahan ang mataas na ani at  
malaking kita. 
 
Dapat ding tandaan na sa pagsusuma ng kita sa kumbe nsyonal na pagsasaka, kadala-
sang hindi isinasama ang mga subsidyo sa mga g amit sa pagsasaka, pagkamatay at  
pagkawala ng iba’t-ibang organismo at hayop sa kapaligiran (wildlife), pag-asim ng 
lupa dahil sa paglalagay ng abonong kemikal, at pag kakasakit at pagkamatay ng tao 
dulot ng paggamit ng lason at mg a kemikal na binibi li't g inagamit . Sa LKP, ang lahat 
ng ito’y isinasaalang-alang sa pang-ekonomikong pagtutuos ng kita sa pagsasaka. 
 

Makatarungan at Makatao (Socially just and humane/equitable) 
 
Ang LKP ay nagpapahalag a sa 
dignidad, karapatan, at kakayanan 
ng magsas aka. Ito ay may  pananaw 
na ang bawat indibidwal ay pantay-
pantay. Nilalayon nito na ang lahat 
ng magsasaka ay mabigyan ng tama 
at napapanahong impormasyon sa 
pagsasaka, mg a kinakailangang 
kagamitan sa pagsasaka, at  
magkaroon ng ugnayan sa ibang 
magsas aka, pangangalakal at iba 
pa. Dahil ang pagmamay-ari ng 
lupa ay isa sa pinakamahalag ang 
pangangailangan sa pagsasaka, 
nilalayon ng LKP na mapasakamay  
ng magsasaka ang pag mamay -ari ng 
lupang sinasaka. 
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Sa Pilipinas , ang usapin sa lupa ay isa sa pinakamahalagang dapat matugunan para 
maiahon ang nakararaming Pilipino sa kahirapan. Kaalinsabay nito, dapat mapalakas  
ang kanilang kakayahang makakuha ng impormasyon, kapital, teknikal na tulong at 
pagkakataong maging pantay-pantay sa pangangalakal. 
 
Ang LKP ay nagbibigay -pansin din sa mg a karapatan n g mga manggagawang-bukid at  
mahihirap sa siyudad (urban poor). Ito’y nangangahulugan ng makatarungang pasa-
hod, ligtas na pagtatrabahuhan, maayos na pamumuhay , at karapatang makakuha/
makabili at makakain ng sapat na masusustansyang pa gkain. Sa buong aspeto ng pro-
duksyon, ang mga tao ay may karapatang makilahok sa mga mahahalagang desisyong 
makakaapekto sa kanilang buhay. 
 

Nababagay o akma sa kultura (Culturally appropriate) 
 

Ang LKP ay nagpapahalag a sa pagpa-
palakas at pangangalaga ng iba’t-
ibang kultura. Isinasaalang-alang 
nito na may pagkakaiba ang kultura, 
paniniwala at tradisyon, at ang  ka-
halagahan ng mga ito sa pagpa-
paunlad ng pagsasaka. Ang LKP ay  
nagpapahalaga rin sa kakayanan at 
karanasan ng mga magsas aka bilang 
kapatiran sa pagpapaunlad ng pama-
yanan. Ito ay naniniwalang ang pag-
sasaka ay dapat magpahalaga sa mga 
samahan ng tao dahil kung walang 
malakas na komunidad, hindi lalago 
ang pagsasaka. 
 
 
 

Batay sa integratibong agham (Grounded on Holistic Science)   
     

M alawak ang pananaw ng LKP sa pagsasaka, sa pagkakaugnay-uganay ng iba’t-ibang 
aspeto ng agham, at  pantay-pantay nitong papapahala ga sa kapalig iran 
(biophysical), ang pakikisama at pakikipag-ugnayan sa kapwa (social), ang pang-
ekonomiya o pang-kabuhayan (economic) at kultural o politikal nitong mga aspeto. 
Isinasaalang-alang din nito ang mga pagkakaugnay at  interaksyon ng mga gawaing tu-
wiran at hindi tuwirang may kaugnayan sa bukid. 
 
Noong unang lumabas ang konseptong LKP, hindi ito b inigyang pansin ng halos lahat 
ng disiplina ng agham maliban sa ekolohiya (ecology) at agroekolohiya 
(agroecology), mga batayang agham at teorya ng LKP. Ang mga dis iplina at sangay 
na agham na mga ito ang nakapagpapaliwanag  sa tagu mpay ay kakayanan ng iba’t-
ibang paraan ng LKP. 
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Ang teoryang agroekolohiya ay may pag mamalas akit sa kapakanan ng tao at iba pang 
isyung nakakaapekto rito. Ang pakikitungo at paggamit ng tao sa kanyang kapalig iran 
ay mahalaga sa pagpapanatili ng yaman ng kabukiran para sa mga susunod na he-
nerasyon. Ang isa sa pangunahing layunin ng pangmat agalang sistema o sustainable 
system ay pagtibayin ang sariling kakayanan ng is ang tao at ng pamayanan nito. Ito 
ay ginagamit para ipaliwanag kung papaanong ang mga pangmatag alang sistema ay  
magtatagu mpay. Ang prinsipyo sa agroekolohiya ay siya ring ginagamit sa pagpaplano 
ng sustainable farming systems. 
 
Kapag ginamit ang teorya at prinsipyo ng agroekoloh iya sa LKP, mailalarawan ang 
isang sistema na ang mga bagay-bagay at organismo ay may pagkakaugnay-ugnay at 
may kapakinabangan sa isa’t-isa. Dahil dito nangang ahulugang ang pamamaraan ng  
pagsasaka ay dapat na:   
          

a. Nagpapalago at nagpapatatag ng komunidad; 
b. Ginagamit ng husto ang sustansya at organikong materyal at muli itong naibalik 

para magamit ng iba pang organismo at halaman; 
c . Lubusang pinakikinabangan ang lupa at lahat ng b agay na matatagpuan dito; at  
d. Lubusang pinakikinabangan ang enerhiya sa loob n g sistema, kung kaya’t na-

pagpapatuloy ang mataas na produksyon nito sa mahab ang panahon. 
 
 

Ano ang mga layunin ng likas-kayang pagsasaka? 
 
Ang LKP ay naglalayon ng: 
 

1. Pagsasama at pagsasaalang–alang sa mga natural n a proseso gaya ng nu-
trient c yc ling o daloy ng sustansya sa sakahan, nitrogen fixation, at ang 
relasyon ng peste at maninila (predator) bilang pamamahala ng peste. Na-
papaloob sa pamamahala ng sustansya ang pagbabalik ng sustansya o recy-
cling of nutrients, pagbubulok (composting), green manuring at pag-
gamit ng iba’t-ibang uri ng organikong pataba. 

 
2. Pagbabawas o pagtigil sa paggamit sa mga inaangkat na kagamitan. Halim-

bawa ay ang pestisidyong komersyal at kemikal na ab ono na mabilis matu-
naw at nakakas ira sa kalikas an at nakakasama sa kalusugan ng mg a mami-
mili. 

 
3.  Pagsasagawa ng mga alternatibong pamamaraan ng pagpapalahi at selek-

syon ng mga halaman at hayop. Sa LKP, ang ginagamit  na mga klase ng ha-
laman at hayop ay iyong mga angkop sa sakahan, sa h alip na ang sakahan 
ang iaangkop sa klase ng mga hayop at halaman. Ang mga angkop na hala-
man at hayop ay nararapat pangalagaan at paramihin. 



  

13131313     

4. Pagtatanim ng iba’t-ibang klaseng halaman, pag -a alaga ng iba’t -ibang  
klaseng hayop at pag-uugnay ng mga ito at iba pang bagay na nasa 
bukirin;  pagbibigay ng kaukulang pansin sa iba’t-ibang gamit at papel na 
ginagampanan ng mga ito. Ito ay naiiba sa kasalukuy ang sistema kung 
saan iisang uri ng halaman o hayop lamang ang itinatanim o inaalag aan  
nang malawakan. 

 
5. Pagkakaroon ng makabuluhan at pangmalawakang pak ikilahok o partisi-

pasyon ng mga magsasaka, mamamayan, mga lokal na po pulasyon at mga 
katutubo sa pagbubuo ng mga programa at patakarang makakaapekto sa 
kanila. 

 
6. Pantay-pantay na pagtrato sa lahat sa paggamit a t pakikinabang sa likas  

na yaman. 
 
7. Pagpapalago at paggamit ng bagay na likas sa lug ar, gaya ng katutubong 

kaalaman (local knowledge), pagsasag awa at pamamaraan na katutubo 
sa lugar at kultura. 

 
8. Pag-aangat ng antas ng tiwala sa sarili ng mga magsasaka, lokal at katu-

tubong pamayanan 
 
9. Pangangalaga at pagbibigay -halag a sa papel na ginag ampanan ng mga ka-

babaihan sa pagsasaka at pag-unlad. 

 
Ano ang mga katangian ng Likas-kayang Pagsasaka? 

  
Ang LKP ay nababagay o naaayon (flexible) sa lugar at kondisyon ng mga 
magsas aka. Hindi ito de-kahon na pamamaraan, siste ma, teknolohiya o 
patakaran ng pagsasaka na naglilimit a sa karapatan ng magsasakang pumili o  
sumubok ng iba't-ibang pamamaraan. Ang LKP ay  nanin iwala na ang maaari, 
mag anda, matagu mpay sa isang lugar ay maaring hindi bagay sa ibang lugar  
dahil sa pagkakaiba ng sitwasyon at kondisyon. Ang LKP ay naniniwalang ang 
bawat pamamaraan ay may partikular na pinag-aayunan . Walang iisang  
mabis ang pamamaraan ng pagsasakang magtatagumpay sa lahat ng kabukiran. 
 
Ang LKP ay nagbibigay-halaga sa kaalamang galing sa karanasan ng mga 
magsas aka (experiential). Pinahahalag ahan nito ang proseso ng sariling pag-
aaral, pagsusuri at pagtuklas ng mga magsas aka. Ito  ay naniniwala na ang mg a 
magsas aka at ang pamayanan ay may kakayanang umayon , makisabay o  
makibagay sa mg a pagbabagu-bagong mga kondisyon sa kapaligiran at  
kaalamang pansakahan. Dahil ang kanilang kaalaman a y  ayon sa kanilang  
karanasan, nakapagbibigay ito ng kalakasang loob sa magsasaka na manindigan  
at magtiwala sa sariling kakayahan. Hinihikayat din  ng LKP na ang mga 
magsas aka ay  mag-isip gaya ng mg a siyentipiko at patuloy na magsaliksik at  
maghanap ng mga pamamaraang magbibigay -lunas sa mga problema ng kanyang  
sakahan at kabuhayan.  
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 Ang LKP ay nagtataguyod ng aktibo at makabuluhang pakikilahok ng mg a 
magsas aka (participatory) sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kanila. Sa 
pananaw ng LKP ang mga magsasaka ay dapat aktibong kalahok (sa halip na kli-
yente, end users, passive targets, benipisaryo o tagapagtangkilik lamang) s a 
mga prosesong pag-aaral, pagpaplano, pagsasagawa, p agsusubaybay at pagsusuri 
ng epekto ng ng mga proyektong pangkaunlaran. Ang L KP ay nagbibigay halaga s a 
mga pagbabago at pagmamasid ng magsas aka, at it inut uring itong bunga ng ma-
susing obserbasyon, pagsubok at pag-eksperimento sa bukid. Tanggap sa LKP na 
ang kaalaman ay maaring manggaling sa mga siyentipiko, sa mga magsas aka o sa 
pagsasanib ng kaalamang magsasaka at siyentipiko. 
 
 Ang LKP ay proactive,  malawak, malayo at pangmatagalan ang pananaw 
nito. Ito ay nakatutok sa pangmatagalang kapakinaba ngan at hindi lamang sa 
pangmadalian o kagyat na pangangailangan. Ang LKP ay naniniw ala sa patuloy na 
pagbabago at pag-aayon ng mga kondisyon at gawain. 

 
 

Ano naman ang organic farming/agriculture? 
 
Ang salitang organic farming ay unang ginamit ni Lord Nothbourne (Walter Ernest 
Christopher James) sa kaniyang maimpluwensiyang lib rong “Look to the Land” 
noong 1940. Sa lathalang ito, mat indi niyang pinahalagahan na ang konsepto ng 
pagsasaka at ng sakahan ay dapat tanaw in na isang organic whole. Sa kanyang pa-
niniwala, ang pagsasaka ay dapat na makakalikasan, matatag , kumpleto, balanse, 
binubuo ng mga parteng ugnay-ugnay, at may buhay. K aya ang organic farming ay  
hindi lamang pag-iwas sa paggamit ng pestisidyo at abono, at paggamit ng dumi ng  
hayop at binulok na halaman sa pagsasaka, kundi ang  mga ito ay kasama sa pagpa-
patupad ng organic  farming. Ang katagang organic   ay pinatanyag sa Amerika ni 
Jerome Irving Rodale, tinawag niya itong organiculture noong 19481 .   
 
Sa Food and Agriculture Organization (FAO) ang organic  agric ulture ay ang pagsa-
saka na nagpapahalaga sa kalusugan, kas ama na ang mg a siklong biolohikal at pag -
papayaman sa lupang sinasaka.     
 
Ang International Federation of Organic  Agriculture  Movement (IFOAM ), ang pang- 
daigdigang samahan ng mga nagtataguyod ng organic  agric ulture na mayroon ng 
mahig it na 750 miyembro sa 108 bansa, ay naniniwala  na ang organic  agric ulture ay 
dapat magsaalang-alang sa tradisyonal at kaalamang siyensiya. Ang sistemang or-
ganic  ay nagpapahalaga sa pang-ekolohiyang pamamaha la ng sakahan at hindi sa 
paggamit ng mga b inibiling abono, pestisidyo (lason ), gamot sa hayop, genetically 
modified na binhi at hayop, at iba pang sangkap na pangsaka han.  
 
Sa kabilang dako, ang USDA Study Team on Organic  Farming, ay nagtatalaga na ang  
organic  farming ay  sistema ng pagsas aka na u miiwas o hindi gumag amit ng kemikal 
na abono, pestisidyo, growth regulators, at ano mang hindi natural na pandagdag  
sa pakain sa hayop. Hangga’t maaari, ang sakahang o rganic  ay umaasa sa pagpa-

1 Rodale, J. I. 1948. The Organic Front. Emmaus, Pennsylvania: Rodale Pr ess. 198 pp.  
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palit-palit ng mga pananim, (crop rotation), mg a binulok na halaman o parte ng 
mga halaman (crop residues), dumi ng hayop, legumbre, mga basurang binulok, 
mekanikal na pag-aararo, mg a batong may mineral (mineral-bearing rocks), bi-
yolohikal na pagkontrol o pagpuksa sa mg a peste at mga natural na pagpapayaman  
sa lupang tinataniman.  
 

Ano ang mga pangmalawakang prinsipyo ng organic farming/

agriculture?  
 

Ang mga prinsipyo ay ang mga sumusunod: 
 
1.  Ang kalikasan ay ang kapital at pinanggagalinga n ng lakas at enerhiya. 
 
2.  Ang lupa ang pinanggagalingan ng buhay: pakainin ang lupa, hindi ang ha-

laman at hayaang ang lupa ang magpakain sa halaman.  
 
3. M agtanim ng maraming klaseng halaman at mag-alag a ng iba’t-ibang klase  

ng hayop. 
 
4.  Personal at pang-pamayanang kasarinlan. 
 
5.  Huwag maging materyal. 
 
6.  Kalusugan ng tao at kapaligiran at hindi pagkit a o pagkakakitaan lamang. 

 
Noong kalagitnaan ng dekada 80 nung nag-uumpisa ng lumakas ang hanay ng mga 
nagsusulong ng LKP, marami ang gumagamit ng salitan g organic para isulong ang 
LKP dahil ito ay pamilyar na sa maraming tao. Noong panahong iyon, ang pagpa-
pareho sa organic  at sustainable agriculture ay hin di talagang tama dahil ang or-
ganic  ay nakabatay sa mga pamamaraan sa sakahan na kailangang gawin at suriin 
ng isang inspektor para ang mga produkto ay mapatun ayan (certify) na organic . Ito 
ay ginagaw a sa ibang bansa sa Europa at Amerika (at  ngayon sa Pilipinas na rin) 
para masiguro na ang pamamaraan ng pagsasaka ay sumusunod sa isang pamanta-
yan na wala o napakakaunti lamang ang pestisidyo o lason sa produkto.  
 
Ang pamantayan ay nags asaad na kailangan ang pagpap alit-palit ng halamang iti-
natanim sa sakahan (c rop rotation), natural ang gin agamit para patabain ang lupa 
at puksain ang mga peste. Ang mga ilalagay  sa lupa para masigurong hindi ito ma-
sisira at manghihina ay dapat na g aling sa mga renewable resources, kagaya ng  
dumi ng hayop, nabubulok na basura at halaman o par te ng halaman, at natural na 
abono galing sa mga legumbre.     
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Ilan sa pamamaraan ng organikong pagsasaka ay ang mga sumusunod:  
 
1. Pagtatanim ng maraming klase ng halaman (multiple cropping) at hindi isa 

lamang halaman (monocropping). 
2. Pagpapalit-palit ng halamang itinatanim (crop rotation). 
3. Salitang taniman (intercropping). 
4. Halu-halong paggugulayan (home gardens). 
5. Pag-aalaga ng  iba-ibang hayop kasama ang halaman (animal integration). 
6. Pagpapayaman at pagpapag anda ng lupa sa pamamagitan ng pagkikilib      

(mulching), paggamit ng green manure at mga binulok na halaman o parte 
ng halaman (compost), du mi ng hayop, abo, at natural na pataba (guano o 
mineral rocks). 

7. Pagtatanim at paghahalo ng mga halamang nagtatab oy sa mga pesteng 
insekto (insect repellant plants). 

8. Paggamit ng mga tradisyonal na klase ng binhi at  uri ng hayop. 
9. Natural na pamamaraan ng pagkontrol at pagpuksa ng mga peste. 
10. Paggamit ng mg a halamang gamot (botanical pesticides) laban sa mga 

peste. [Ang pang matagalang paggamit ng mga halamang gamot ay maar-
ing magdulot ng mga problema na pareho doon sa paggamit ng mga pes-
tisidyo. Kaya ito ay dapat gamitin lang sa kagyat na pangangailangan hang-
gang makakita ng mas natural na pamamaraan sa pagkontrol o pagsugpo 
ng mga peste]. 



  

17171717    



  

18181818    

Bakit Mahalaga ang Paghahanda ng Lupa? 

 

 
Isa sa mahalagang aspeto na nakakaapekto sa ani ng palay ay ang paghahanda ng lu-
pa. Ang tama at maayos na paghahanda ng lupa ay nak akapagpaganda ng pisikal, ke-
mikal, at biyolohikal na kondisyon ng lupa, na siya ring dahilan para gumanda nang 
husto ang paglaki ng halaman. Ang lupa na naihanda nang mabuti ay nakakatulong sa 
maayos at matipid na pagpapatubig, pag-iwas sa damo  at madaling pamamahala ng 
kuhol, at sabay-sabay na paglaki ng mga halamang palay.  
 
Ang pamamaraan ng pagbubungkal ng lupa ay napakalak i nang naitutulong sa paglaki 
ng halaman mula sa panahon ng pagsibol ng binhi han ggang  sa  panahon na inaayos 
ang tindig ng halaman. Sa palay, ang uri at kung ga ano kaayos ang paghahanda ng 
lupa ay may kaugnayan sa paraan ng pagtatanim at sa  dami ng tubig.  
 
Dahil sa mg a nabanggit na kadahilanan, ang sapat na  kaalaman sa paghahanda ng lu-
pa ay mahalag a para sa matagu mpay na pagpapalayan. 
 

Mga Kahalagahan  ng Paghahanda ng Lupa 
 

1. M aprotektahan ang halaman sa mataas na konsentra syon ng mga nakakala-
son na kemikal na nabubuo habang nabubulok ang organikong materyal. 

2. M agamit agad ng halaman ang mg a sustansyang nang galing sa nabubulok na 
organikong materyal. 

3. Hayaang makasibol ang mga nanlaglag na binhi, kasama ang mga binhi ng 
damo bago ito tuluyang sirain para maiwasan ang pagkakaroon ng kumpeti-
syon at para  mapanatili ang kapuruhan ng binhi na palay. 

4.  M aisagawang mabuti ang ecological pest management. 
5.  M agamit ng epektibo ang patubig. 
6.  M adaling naihahalo at magamit ang  patabang ini halo sa lupa. Nadadala sa 

ibabaw ang mga sustansya na nakaimbak sa ilalim na bahagi ng lupa para 
madaling makuha ng ugat ng halaman. 

7.  M aluwag na nakakahinga ang lupa dahil mas maayo s na nakakapasok ang 
hangin. 

8.  M asisiguro na sabay-sabay ang paggulang ng mga halaman. 
 

Katangian ng lupang naihanda ng mabut i (Larawan 2.1) 
 
1. Bulok na ang mga damo, dayami, at mga natirang b ahagi ng palay na iniha-

lo sa lupa. 
2. Ang lupa ay nabalasaw nang husto at patag na par a sa pantay na pagdaloy 

ng tubig. Wala dapat makikitang tumpok ng lupa o matataas o mababang 
lupa. 



  

19191919     

Larawan 2.1. Katangian ng palayan na maaari nang pagtaniman. 

 

Pagbubungkal ng Lupa 
 
Ang paraan ng pagbubungkal ay nag-iiba dahil sa iba-ibang klase ng lupang tinatani-
man at sistema ng patubig na ginagawa sa mga palayan. M aaari itong mag-iba depen-
de sa dami ng tubig, pagkabuhaghag ng lupa, pagigin g patag o dahilig ng lugar, kaka-
yahan ng magsasaka na tustusan ang gastusin sa sist ema ng pagpapalayan na gusto ng 
magsas aka  
 

Ano ang layunin ng pagbubungkal? 
 

Ang pagbubungkal ay ang pisikal na pag mamanipula sa kasalukuyang kondisyon ng 
lupa para makuha ang nais na kondisyon. Layunin ng pagbubungkal na:  

 
1. mabago ang istruktura ng lupa; 
2. masugpo ang damo; 
3. maihalo ang mga nabubulok na halaman at dumi ng hayop o pataba; 
4. palambutin ang lupa para mapadali ang paglipat -t anim; at 
5. makagawa ng matigas na lupa (hard pan) sa ilalim ng inararong lupa para 

mabawas an ang mabilis na pagbaba ng tubig na may mg a kasamang sustan-
sya sa ilalim ng lupa. 

 
Ang kalimitang ginag awa ng magsasaka para maihanda ang lupa ay ang pagbubungkal 
habang nakababad ang lupa sa tubig o mas kilala ito  sa tawag na wetland tillage. Sa 
pamamaraang ito, ang palayan ay inaararo habang bas a o may tubig at sinusuyod 
hanggang ang lupa ay mabalasaw (puddling).  

Patag na ang lupa 
 

Walang tinitigilan ang tubig 

 

Walang damo 

 

Bulok na ang mga damo, dayami at ibang organikong 
materyal 
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Paraan ng Pagbubungkal (Tillage Method) 
 

Ang mga paraan ng pabubungkal na ginagawa sa palay an ay ang pag -aararo 
(plowing), pagsusuyod (harrowing) at pagbabalasaw (puddling). Ang sinaunang 
paraan ng pagbubungkal ay gumagamit ng araro o suyod na hinihila ng kalabaw. 
Pero sa makabagong pamamaraan ng pagpapalayan, ang kalabaw ay unti-unti 
nang napapalitan ng traktora. Sa Pilipinas, dumarami na rin ang magsasaka na 
gumagamit ng traktora sa pagbubungkal ng lupa. 

 

1. Paunang pagbubungkal (primary tillage) 
 
Ginagawa ang operasyong ito para buksan ang lupa na pansamantalang 
ipinahinga pagkatapos itong anihan o naiwang nakatiwangwang nang matagal. 
Pagkatapos ng anihan mayroong bahagi ng halaman na naiiwan sa taniman, 
kagaya ng palay na kung saan ang dayami ay naiiw an,  o hindi kaya naman ay 
nakasibol at lumago nang mga damo. Sa pamamagitan n g paunang 
pagbubungkal, ang mga lumagong damo o mga bahagi ng halaman na naiwan 
sa taniman ay nahahalo sa lupa. K adalas an, ang mga nakatiwangwang na lupa 
ay matit igas kaya kailangan muna itong hiwain bago gawin ang susunod pang 
mga operasyon. Araro ang kalimitang g inagamit sa op erasyong ito. M aaari ring 
gumamit ng traktora o rotavator. 

 

2. Ikalawang pagbubungkal (secondary tillage) 
 

Ginagawa ito kasunod ng paunang pagbubungkal. Sa op erasyong ito, binabasag 
ang mga malalaking tipak ng lupa, inihahalo ng husto ang mga natirang parte 
ng halaman sa lupa, at pinapatag ang lupa para sa maayos na pagpapatubig at 
para madaling makadaloy ang tubig sa lupa. Ang halo s lahat ng magandang 
katangian ng lupa bago magpunla o maglipat-tanim ay  nakukuha sa 
pamamagitan ng ikalaw ang pagbubungkal.  Ang ginagam it sa operasyong ito ay 
suyod. Katulad sa pangunahing pagbubungkal, maaar i ring gumamit ng 
traktora o rotavator. 

 

3. Pagbalasaw o Pagpuputik (puddling)  
  

Ang pagbabalasaw ay madalas na iniuugnay sa wetland tillage. Sa Pilipinas, 
ang pagbabalasaw ay isa sa mahalag ang gawain sa pag hahanda ng lupa. Kahit 
ito ay matrabaho marami pa rin ang gumagawa nito dahil ang lupang nabala-
saw nang husto ay ang pinakamag andang kondisyon sa pagpapalayan. M ara-
ming kahulugan ang pagbabalas aw pero sa mga magsasaka, ito ay isang sim-
pleng operasyon na magpapadali sa paglilipat-tanim at makakabawas sa pag-
kawala ng tubig sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pa gsipsip nito sa lupa.  

 

Mga mabubuting dulot ng pagbabalasaw 
 

1. Nakakatulong ito sa pagsugpo sa damo sa pamamagitan ng pauna 
(primary) at ikalaw ang (secondary) pagbubungkal (tillage). 
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2. Napapadali ang paglilipat-tanim. Dahil sa nababasag ang tipak at 
napipino ang tigkal ng lupa, nagiging malambot ito kaya mas madali 
ang paglilipat -tanim. 

 
3. Nakakatulong ito para pagandahin ang sustansya n g lupa at maayos ang 

pamamahala sa pataba. Ang kondisyon ng lupa na lubo g sa tubig at  
binalasaw ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga s ustansya sa 
palayan. M as dumadami ang nitroheno (anyong ammonium), tumataas 
ang biyolohikal na nitrogen fixation, at mas napapakinabangan ang 
posporo (P) at silicon (Si) ganun din ang iron (Fe) at manganese (Mn). 
M as mabilis ding napapakinabangan ang organikong materyal sa lupa. 

 
4. Nababawasan ang pangangailangan sa pagpapatrabah o para sa pauna 

at ikalaw ang pagbubungkal. 
 
5. Nababawasan ang pagdaloy ng tubig pababa sa lupa (percolation) kaya 

maayos na naiimbak ang tubig, galing man ito sa ulan o sa patubig. 
 

 

Mga hindi mabuting idinudulot ng pagbabalasaw: 
 

1. Maraming tubig ang kailangan sa paghahanda ng lupa. Ang 
pangangailangan sa mas maraming tubig sa paghahanda ng lupa ay 
kritikal sa mga lugar na u maasa lang sa tubig-ulan para makapagtanim 
ng palay kaysa sa mga lugar na may patubig. Dahil k ailangan munang 
maghintay ang magsasaka na magkaroon nang sapat na tubig para 
maihanda ang lupa, minsan ay nahuhuli ang magsas aka  sa pagtatanim 
at nakakalampas ang magandang panahon para sa pagta tanim ng 
halaman. 

 
2. Mahirap ibalik ang nasirang istruktura ng lupa. S a ilang parte ng 

Asya at maging sa Pilipinas, pagkatapos anihin ang palay tinataniman 
ang lupa ng ibang halaman para s a tuluy-tuloy na pr oduksyon. 
Nagagawa ito kung maibabalik ang dating istruktura ng lupa na nasira 
sa pagbabalasaw. Ang problema ay hindi madaling ibalik sa tuyong 
kondisyon ang matubig at binalasaw na lupa. Kapag ang lupang 
binalasaw ay natuyo, ito ay nagbibitak-bitak at mah irap bungkalin  
para taniman ng ibang halaman. 

 
3. Napipigilan ang paglaki ng ugat. Ang pagbabalas aw ay nagiging sanhi 

ng pagkakaroon ng hindi magandang kondisyon ng lupa para sa pagdami 
ng ugat ng mga halaman (Larawan 2.2). Sa nabalasaw ng lupa kung 
saan walang sapat na hangin, partikular ang oxygen, ang pagkabulok ng 
organikong materyal ay bumabagal na nagiging sanhi ng pagdami ng 
mga nakakalasong elemento. Ang pagkakaroon ng hard pan dahil sa 
pagbalasaw ay isa sa dahilan kaya nagiging mababaw ang lupa at hindi  
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sapat para sa maayos na paglaki ng ugat. Hindi rin maganda ang hard 
pan sa mga lugar na maalat ang lupa o may taglay na mataas  na asin 
(saline soil). 

Mga hakbang sa paghahanda ng lupa 
 

M ay mga rekomendadong hakbang sa paghahanda ng lupa na mainam na sundin 
para makasiguro na maayos ang pagkakahanda ng lupa. Sa ganitong paraan, 
mag iging maganda ang pagtubo ng halaman at makakasigurado na mataas ang ani 
(Talaan 2.1).  

 
1. Ihalo ang organikong pataba. Ikalat ang mga dayami at iba pang parte ng 

mga halaman na nasa palayan at ihalo ito sa lupa sa pag-aararo para ang mga 
ito ay madaling mabulok. M as maganda kung ang mga ito ay bulok na bago pa 
iararo sa lupa. Kung gumagamit ng makinarya sa paggigiik, ilipat-lipat ito sa 
palayan para madali ang pagkalat ng dayami. 

 
2. Ayusin at linisin ang mga pilapil at kanal. Umpisahan ang paghahanda ng 

lupa tatlong linggo bago magtanim. Unahin ang pag-aayos ng pilapil. M ahalaga 
ito lalo na sa mga lugar na hindi maasahan ang pagk ukunan ng tubig katulad ng 
mga lugar na sahod-ulan. Dapat din itong linisin para bugawin ang mga peste at 
alis in ang mga pinag lulunggaan ng mga daga. Bago umpisahan ang pag-aayos sa 
pilapil, araruhin ang lupang malapit sa pilapil. Ga mit in ang lupang naararo para 
siksikin ang pilapil. Sa ganitong paraan maiiwasan ang pagtagas ng tubig at ma-
panatilihing basa ang pitak. Ang pilapil ay dapat n a may taas na 15 sentimetro 
at lapad na 20 sentimetro para maiwasan ang paglabas ng tubig at paglulungga 

Larawan 2.2.  Anyo ng halaman sa lupang maayos na naihanda 
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ng mga daga. Patubigan ang palayan ng mga limang se ntimetro para bahagyang 
lumambot ang lupa at madaling araruhin. 

 
 Sa mg a palayang may patubig, mahalag a ang pag -aayo s at pag lilinis ng kanal 

para mas iguro na hindi lang ang pantay na daloy ng tubig sa palayan kundi pati 
ang pagtanggal ng tubig. Ang pagtatanggal ng tubig sa palayan ay nakakatulong 
sa pagbubulok ng organikong materyal at tinutulungan ang mga halaman na 
magkaroon ng mahaba at matibay na ugat.  

 
3. Araruhin ang lupa.  Araruhin ang lupa at ihalo ang mga damo at pinaggapasan 

sa lalim na 10-15 sentimetro. Patubigan pagkatapos ng unang pag-aararo para 
hindi sumingaw ang N na dati nang nasa lupa at para mas mabilis ang pag kabu-
lok ng inihalong organikong materyal. 

 
4. Unang pagsuyod at pagbalasaw. Suyurin ang lupa pitong araw pagkaraan ng 

unang pag-araro. Gawin ang pagsuyod sa pahalang na direksyon ng palayan. 
M aaaring mag-umpisa mula sa gilid ng palayan papunt a sa gitna o pabaliktad. 
Kaya pinalilipas ang  pitong araw pagkatapos ng pag-aararo bago gawin ang 
unang pagsusuyod ay para palambutin ang tigkal ng lupa, makas ibol ang mg a 
nanlaglag na binhi ng damo at medyo mabulok na ang mga inihalong organikong 
materyal bago isagawa ang pagsuyod.  

 
5. Pangalawang pagsuyod at pagbalasaw. Ulit in ang pagsuyod pitong araw pag-

karaan ng unang pagsuyod o bago magtanim. Sa pagkak ataong ito ay ku mpleto 
nang naihahalo ang anumang sumibol na binhi ng damo  at lalo pang napipino 
ang mga t igkal ng lupa. Patubigan ang palayan pagkatapos suyurin para hindi 
ito matuyo.  

 
6. Huling pagsuyod, pagbalasaw at pagpatag. Gawin ang huling pagsuyod isang 

linggo pagkalipas ng unang pagsuyod o bago maglipat -tanim para mabalasaw 
nang husto ang lupa. Kung maglalagay ng pataba na may N, siguraduhing ilagay 
ito bago ang huling pagsuyod para maihalo ito ng mabuti sa lupa. Isang paraan 
ito para mabawasan ang pagkawala ng N dahil sa pagsingaw. 

 
7. Pagpapatag. Patagin ang palayan sa hindi lalagpas na dalawang  araw bago 

magtanim. Gumamit ng tabla (Larawan 2.3) na may hab ang tatlong metro, la-
pad na apat na pulgada at kapal na is ang pulgada. M aaari itong gawin kasabay 
ng huling pagsuyod. Itinatali ito sa suyod na hinih ila ng kalabaw o ng traktora 
pero pwede rin itong hatakin ng tao.  Wala dapat nakaumbok na parte ng lupa 
kung may tubig na 2-3 sentimetro ang lalim. Nakakat ulong ang pagpatag sa 
maayos na pamamahala ng tubig, sustansya at peste (tulad ng golden apple 
snail at damo). Nakakatulong din ito para sa pantay -pantay na paglaki ng hala-
man at paggulang ng butil.  
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Larawan 2.3. Paggamit ng tabla sa pagpapatag ng sakahan. 
 
8.  Pagguhit o pagmamarka para alam kung saan itatanim ang palay. Depen-

de sa distansyang akma sa barayti ng palay na itata nim at pamamaraan ng 
pagpapalayan, guhitan o gumamit ng pang marka para magabayan ang pagta-
tanim. Sa makabagong pagpapalayan, ang distansya ng  pagtatanim ay 20 x  20 
o 25 x 25 sentimetro ang layo ng bawat tudling. Sa s istemang SRI ay pinakama-
lapit na ang 25 x 25 sentimetro at umaabot hanggang 40 x 40 sentimetro ang 
layo ng bawat halaman. Para eksakto ang layo at par a mas madali ang pagta-
tanim karaniw ang gumagamit ng pangguhit na gawa sa kahoy (planting guide) 
o kaya ay tali na may buhol  para markahan ang bawat tudling na tataniman.  

 
 Ang pangguhit na kahoy ay may  habang mg a 16 na tal ampakan at hawakan na 

isang metro ang haba at 1 x 1.5 pulgada na kapal. M eron itong mga ngipin 
(kawayan o kahoy) na ang layo ay depende sa susunding distansya ng pagtata-
nim. Kung ang distansya ay 20 x 20 sentimetro, ang g anito kahabang pang-
guhit ay may 32 na ngipin. Hinihila ng tao ang pang guhit sa pahabang direk-
syon ng palayan at pagkatapos ay sa pabalagbag na d ireksyon (Larawan 2.4a).  

 
 M aaari ring gumamit  ng tali na gawa sa nylon o abaka bilang pangmarka sa 

mga tudling. Ibinubuhol ang tali na ang layo ng baw at buhol ay  alinsunod sa 
distansya ng pagtatanim. Inilalagay ang dalaw ang pu tol ng tali na may buhol 
sa magkabilang dulo ng pahabang parte ng palayan. Itinatali ang mga ito sa 
tulos na nakabaon sa lupa para hindi matanggal. Ang  is a pang tali na may  
katulad na buhol ay inilalagay sa maikling parte ng  palayan at siyang inuusod 
tuwing matapos taniman ang isang linya (Larawan 2.4 b).  



  

25252525     

Larawan 2.4. Pangguhit na kahoy (a) at tali na may buhol (b) bilang gabay sa  
                     pagtatanim. 
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Mga Salik: 
 

• Habang naghahanda ng  lupa, iwasan ang tuluy-tuloy na pagpapatubig sa 
palayan para makatipid sa tubig, lalo na kung bomba ang ginagamit. 
Patubigan lamang ang lupa sa panahon ng pag-aararo at kapag nagsusuyod. 

• M ahalaga na patag ang lupa na ginagaw a sa pamamag it an ng paghatak ng 
mahaba at malapad na tabla may tali s a dalawang dulo (tatlong metro ang 
haba, apat na pulgada ang lapad, isang pulgada ang kapal). Ito rin ay 
epektibo sa pamamahala ng damo, golden snail at par a mapataas ang 
pagsipsip ng sustansya ng halamang itatanim. 

• Gumamit ng mg a materyales na makukuha sa palayan at  paligid nito kagaya 
ng dahon ng kakawate, dumi ng hayop, dayami at mg a pinagtabasan na damo 
at iba pang halaman. Ang mga materyales na ito ay m as magandang lubos na 
bulok na bago magtanim.  

 
Talaan 2.1. Mga gawain sa paghahanda ng lupa at kailan ito ginagawa 

KAILAN? ANO DAPAT GAWIN? BAKIT? 

Pagkatapos mag-
ani 

Ikalat ang dayami sa pa-
layan 

Para mapabilis ang pagkatuyo at 
pagbubulok 

21 araw bago 
magtanim 

Patubigan (limang senti-
metro) 

Para lumambot ang lupa at mapa-
dali ang paghahanda 

14 araw bago 
magtanim 

Araruhin ang lupa Para mas mapahalong mabuti  sa 
lupa ang damo, halaman; para 
mas maganda at madali ang pag-
tatanim; para maputol ang siklo 
ng mga peste 

Pitong araw bago 
magtanim 

Ikalawang pagsusuyod ng 
lupa 

Para mas gumanda ang lupang 
tataniman; para sumingaw ang 
masas amang hangin na galing sa 
nabulok na halaman sa ilalim ng 
lupa 

Ikalat nang 
lubusang bulok na 
kompos at dumi 
ng hayop 

Pagkakalat ng pantay sa 
buong palayan o pitak 

Para siguradong may sustansyang 
makukuha ang mga bagong 
itatanim na palay 

0-2 araw bago 
magtanim 

Panghuling pagsusuyod at 
gumawa ng maliit na kanal 

Daanan ng sobrang tubig at 
daanan sa mga gawain sa palayan 

Isang araw bago 
magtanim 

Pataging mabuti ang lupa Para makita kung pantay na ang 
palayan; para madaling makita 
ang gabay na guhit sa tataniman 
ng palay 
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Sa mga malalaking sakahan, dahan-dahang nagbago ang  sistema ng pagbubungkal. 
Mula sa paggamit ng araro at suyod sa paghahanda ng  lupa, ngayon ay gumagamit na 
ng rotary tiller o rotavator. Ang ganitong klase ng makinarya ay kayang gawin nang 
sabay ang pauna at ikalawang pagbubungkal sa isang operasyon lamang kaya mas ma-
bilis na naihahanda ang lupa. Ang pagpulbos sa lupa at ang pagpuputol o pagpino sa 
mga damo at mg a natirang parte ng halaman kasabay ang paghalo ng mga ito sa lupa 
ay nakakatulong para mas mabilis na mabulok ang mga  organikong materyal. Dahil 
mas mab ilis ang pagkabulok ng mga organikong materyal, mas mabilis na maaaring 
taniman ang lupa. Pagkaraan lamang ng 7-10 araw, ma aari nang suyurin at patagin 
ang palayan, at mag lipat-tanim o magsabog-tanim. Pe ro nangangahulugan ito ng ma-
laking puhunan dahil sa ito ay mas mahal sa kalabaw , gastos sa piyesa kapag nasira 
at diesel o gasolina na ginagamit para ito umandar.  
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Pagpili ng binhi 

Ang binhi ang pinagmumulan ng halaman. Dahil dito, kailangang simulan ang 
pagtatanim ng halaman sa paggamit ng dekalidad na b inhi. Pero bago pa man pumili 
ng dekalidad na binhi, dapat munang isaalang-alang ang pagpili ng barayting 
gagamitin sa pagtatanim.  
 
 

Mga katangian ng isang magandang barayti: 
  

• Angkop sa klima at lupa na pagtataniman, sa mga nak asanayang pamamaraan 
ng pag-aalaga ng palay, at kulturang nakagisnan 

 
• M atibay sa mga hindi magandang kondisyon sa taniman  gaya ng: 
 

•  peste at sakit 
•  sobrang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan sa loob  ng dalawa hanggang tat-

long araw, lalo na sa unang 30 araw pagkalipat-tani m 
• tagtuyot 
• sobrang init o lamig 
• hindi masustansyang lupa 

 

• Hindi humahapay o dumadapa kahit ulanin nang tuluy- tuloy o hanginin nang 
malakas (lodging-resistant) 

 
• Hindi nalalagas ang mg a butil sa panahon ng anihan 
 

• M asarap kainin 
 

• M aganda ang kalidad lalo na kung ito ay bibinhiin 
 

• M ataas ang ani 
 

Ang tamang pagpili ng barayti gayundin ng binhi ay isang kasiguraduhan na hindi 
masas ayang ang oras, pera at pagod ng magsasaka kun g sakaling hindi tumubo 
nang maayos ang binhing it inanim. Sa katunayan, maa aring madagdagan ng 10-
15% ang ani ng magsasaka kung gagamit ng binhing de kalidad. 
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Mga barayti ng palay 
 
M ay dalawang uri ng barayti ang palay. Ito ay ang tradisyonal na barayti o tradi-
tional rice varieties (TRV’s) at  ang moderno o makabagong barayti o modern rice 
varieties (MRV’s). Kilala rin ang mg a makabagong barayti sa tawag na high yielding 
varieties (HYV’s). 

 Larawan 3.1 Tradisyonal at makabagong barayti ng palay 
 
Ang tradisyonal na barayti ay produkto ng walang tigil na pagpili ng binhi ng mga 
magsas aka sa loob ng napakahabang panahon. Gustong itanim ng mga magsasaka ang 
mga tradisyonal na barayti dahil sa mga sumusunod n a katangiang taglay nito: 
 

• M atibay sa peste at sakit; 
• Wala o kaunti lamang ang pangangailagan sa kemikal na pataba at patubig; 

• M ahahaba ang uhay para madaling anihin lalo na kung  uhay ang inaani; 

• M ahahaba ang sungot (awn) kung may problema sa ibon; 

• M asarap kainin at mabango ang amoy; 
• Hindi agad nawawala ang mabuting katangian ng binhi ng pantanim; at 

• Bahagi na ng kultura ng mga magsasaka gaya ng cañao ng Cordillera. 
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Hindi maiiw asan na may mga hindi g aanong magandang katangian ang ilang 
tradisyonal na barayti ng palay, kabilang na rito ang pag iging masyadong matangkad 
kaya madali itong humapay o dumapa. Pero hindi naman lahat ng mga tradisyonal na 
barayti ay matatangkad, mayroon ding maiikli, gaya ng Pinili, Bengawan, Lubang, 
Abrigo, Improved Borong at Senador. Kaya sa mga lugar na mabagyo at mahangin, 
kasama ang mga ito sa mga pinipiling itinatanim. Ku ng hindi naman maiiw asang 
gumamit ng matatangkad na barayti sa ganitong lugar , maaari namang putulin ang 
ilan sa mg a suwi bago mamulaklak ang palay . Iw asang  magtanim ng mga 
matatangkad na barayti sa mga lugar na kung saan an g lupa ay masyadong mataba 
para maiwasan ang sobrang paglago ng palay , binabah a o sobrang lalim ng tubig o 
tanimang maraming damo. Ang pagkakaroon ng masyadon g malagong dahon, pagiging 
photoperiodic o ang namumulaklak lamang sa partikular na panahon  at mas matag al 
na panahon ng paggulang, ay ilan pa sa mga hindi magandang katangian ng 
tradisyonal ng barayti. Para sa mga photoperiodic  n a uri ng palay, itaon ang 
pagtatanim sa panahon kung kailan ang pamumulaklak ay matatapat sa akmang 
panahon. Halimbawa, ang mga short-day na barayti o yaong namumulaklak lamang 
kung mas maikli ang araw at mahaba ang gabi, ay dap at itanim mula Agosto 
hanggang Setyembre. Ang mga long-day na barayti naman, o yaong namu mulaklak 
lamang kung mas mahaba ang araw at maikli ang gabi, ay  dapat it anim mula 
Disyembre hanggang Enero. Ang pagkakaroon ng masyad ong malagong dahon ng mga 
tradisyonal na barayti ay maaaring maiwas an sa pama mag itan ng hindi paglalag ay ng 
kemikal na patabang mayaman sa nitroheno.  
 
Ang mga makabagong barayti naman ay karaniwang gawa ng mga tinatawag na plant 
breeders sa pormal na sektor gaya ng IRRI at PhilRic e.  Ito  ay kasamang ibinahagi sa 
mga magsasaka noong panahon ng Green Revolution. M as mataas ang ani nito kung 
ikukumpara sa tradisyonal na barayti pero malaki naman ang pangangailangan nito sa 
mga kemikal na abono, pestisidyo at patubig. Isang dahilan kung bakit mataas ang 
ani nito ay dahil sa pagiging maiksi nito kaya’t matibay sa pagdapa. Ang mga dahon 
nito ay tirik kumpara sa mga nakalay lay na dahon ng  mga tradisyonal na barayti 
kaya’t naaaraw an ang kabuuan ng palay na mabuti par a tumaas ang ani nito. Sa tra-
disyonal na barayti, ang mga dahon sa ibabang bahag i ng halaman ay hindi na naabot 
ng sikat ng araw kaya’t mas mababa ang ani nito. Sa kasalukuyan, naibahagi na rin sa 
ating mags asaka ang paggamit ng mga hybrid na palay. M alaki ang kamahalan nito 
kumpara sa tradisyonal at makabagong barayti ng bin hi. Bukod pa rito, hindi maaa-
ring gamitin muli ang binhi nito sa susunod na taniman dahil madalas nag-iiba ang 
katangian ng halaman kaysa sa orihinal na materyal. Bumaba rin ang ani ng nga hala-
mang galing dito. Ang ibig sabihin, kailangang bumili ang magsasaka sa tuwing siya ay 
magtatanim.  
 
Ang pagpili ng uri ng barayti na itatanim ay desisy on ng magsasaka. S a organikong 
pamamaan ng pagpapalayan na kaunti lamang ang mga k agamitang-pagsasaka na ga-
ling sa labas, mas akma ang paggamit ng tradisyonal na barayti. M akikita sa Talaan 
3.1 ang ilang halimbaw a ng mga tradisyunal na baray ti ng palay. 
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Talaan 3.1 Mga tradisyonal na barayti ng palay na ginamit bilang magulang 

(parentals) ng mga selection ng mga magsasaka  (Bawagan, 2002). 

Bar ayti Bilang ng 
ar aw bago 

gumulang 
(days to 
maturity) 

Bilang ng 
may bun-

gang suwi 
(number of 
productive 
tillers) 

Tindig ng hala-
man/

unipor midad 
(crop stand/
uniformity) 

Katangian ng buti l 
(grain character-
istics) 

Epekto ng 
haba ng ar aw 

at gabi par a 
mamulak lak 

(photoperiod 
sensitive) 

Abr igo 120 11 maganda,  
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, payat 

hindi  
apektado 

Azucena 125 7 maganda,  
pantay-pantay 

itim ang dulo, 
katamtaman ang 

laki, payat 

hindi  
apektado 

Bengawan 125 12 maganda,  
pantay-pantay 

        --- hindi  
apektado 

Bor ong 120 8 maganda,  
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, pahaba ang 

hugis 

hindi  
apektado 

Bor ong 
Red 

125 9 napakaganda, 
pantay-pantay 

mahaba, payat hindi  
apektado 

Elon-elon 130 8 maganda,  
pantay-pantay 

maikli,payat hindi  
apektado 

Impr oved 
M ilagr osa 

120 8 napakaganda, 
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, pahaba ang 

hugis 

hindi  
apektado 

Intan 123 10 maganda,  
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, payat 

hindi  
apektado 

M ilagr osa 130 6 maganda,  
pantay-pantay 

maikli, pahaba ang 
hugis 

apektado 

M oguama 
Afr ica 

120 11 napakaganda, 
pantay-pantay 

maikli, payat hindi  
apektado 

Pinili 120 10 maganda,  
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, pahaba ang 

hugis 

hindi  
apektado 

Pinitumpo 114 11 maganda,  
pantay-pantay 

itim ang dulo, 
katamtaman ang 

laki, payat 

hindi  
apektado 

Pur o-pur o 120 10 maganda, 
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, pahaba ang 

hugis 

hindi  
apektado 

Red Elon-
elon 

130 8 maganda,  
pantay-pantay 

maliit, payat hindi  
apektado 

Sinan-
domeng 

125 10 maganda,  
pantay-pantay 

katamtaman ang 
laki, payat 

hindi  
apektado 
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Saan nanggagaling ang binhing ginagamit ng mga magsasaka sa 

kanilang pagtatanim?  
 
Sa kasalukuyan, ang mg a ahensya ng gobyerno gaya ng  PhilRice o Bureau of Plant 
Industry (BPI) at mg a pribadong kumpanya ang pangunahing pinagkukunan ng binhi 
ng mga magsasaka. Pero marami pa ring magsasaka na sa sariling ani ku mukuha ng 
binhing itinatamim. M arami pa ring magsasaka na nak ikipagpalitan ng binhi sa kapwa 
nila magsasaka. T inatawag itong seed exchange. Sa mga magsasaka na ku mukuha ng 
binhing pantanim para sa susunod na pagtatanim mula sa kanilang sariling ani, 
tatlong bagay ang maaaring gawin: 
 

1. Anihin muna ang lahat ng palay, giikin, patuyuin , at linisin, at mula sa 
kabuuang ani ay kumuha ng binhing pantanim. Sa para ang ito hindi na 
masyadong naisasaalang-alang ang maaaring maging kalidad ng binhi.  

 
2. Pumili ng lugar mula sa buong taniman kung saan mag-aani nang para sa binhi. 

Bago pa lamang magtanim ay maaari nang pumili ng lu gar o maaari rin namang 
sa panahon na ng anihan pipili. Ang aanihin sa lugar na pinili ang gagamit ing 
binhi sa susunod na taniman.  

 
3. M amili ng mag agandang uhay ng palay sa buong tan iman (panicle selection) at 

ito ang gamit ing binhing pantanim. Ang sistemang it o ay karaniw ang ginagawa 
sa Cordillera (Larawan 3.2). Ang pagpili ng magandang uhay ay kalimitang 
ginagawa ng mga kababaihan na may matag al ng karana san sa pagpili ng uhay. 
Hindi pa man nagsisimulang magbulaklak ang palay , k asabay ng paggagamas ay  
nagsisimu la na silang pumili sa pamamagitan ng pagt ingan sa itsura ng palay. 
Ang pagpili ay ginagawa bago simu lan ang pag-aani. Ang may-ari ng palay an ay 
pumipili ng isang grupo ng kababaihan. Ang kadalasang pagpili ay batay sa 
haba ng uhay na may hitik na butil  na walang anuma ng bahid  o sakit. Ang 
pagpili ay ginagaw a sa gitna ng palayan, ang paligid ng palayan ay iniiw asan sa 
pagpili. Ang mg a napiling uhay ay tinatali o binibigkis nang mas malaki kaysa 
roon sa para sa pagkain at iniimbak para sa susunod na pagtatanim. 

 
Ang  pagkuha ng magsasaka ng binhi mula s a sarili n iyang ani ay maraming 
kagandahan. Ito ay walang gastos dahil hindi na kailangang bumili pa ng binhi. 
Nakakasiguro rin ang magsasaka sa panggagalingan at  kalidad ng binhi dahil siya 
mis mo ang nagtanim at pumili nito. Hindi na niya kailangang isipin kung ang binhi ay 
maaari o angkop sa kanyang lugar at nakaugaliang sistema ng pag-aalag a rito, dahil 
ito ay galing mis mo sa kanyang tinataniman. Hindi n a rin nila kailangan pang 
maghintay ng pagkukunan ng binhi mula sa mga ahensy a ng gobyerno o pribadong 
kumpanya. Ang ibig sabihin ay mawawala na sila sa p agkatali sa pagkakautang sa mga 
ahensyang ito. M alaki rin ang opurtunidad na maipag papatuloy ang pagpili sa mga 
mag agandang uri ng binhi sa ganitong paraan. 
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Larawan 3.2 Ang paraan ng pagpili ng binhi ng mga kababaihan ng Cordillera. 
 

Katangian ng dekalidad na binhi  
 
Inirerekomenda na magtanim lamang ng dekalidad na b inhi. Kung hindi rin lamang 
mag anda ang kalidad ng binhi ay huwag na lamang ito ng gamiting pantanim. Ano ang 
mga katangian ng dekalidad na binhi? 
 

1. Ang binhing dekalidad ay mataas ang antas o pors yento ng pagsibol o 
germination. Ito ay nagdudulot ng maganda at malusog na punla dahil 
nagtataglay ito ng mas maraming pagkain na kailangan habang sumisibol  ang 
binhi. 

2. Ang punlang galing sa dekalidad na binhi ay maag a at sabay-sabay ang 
pagsibol, mabilis lu maki kapag inilipat-tanim, may  kakayahang labanan ang 
mga hindi mag andang kondisyon sa bukid at nagtataglay ng maraming ugat. 
Ang mga katangiang nabanggit ay sumasaklaw sa konse pto na tinatawag na  
seed o seedling vigor. 

3. Ang binhing dekalidad ay malusog at walang peste o sakit. Kung itatanim ang 
binhing may ganitong katangian, makakatipid sa oras  at perang gugugulin para 
sa pagsugpo ng mga peste at sakit na maaaring makuh a ng palay habang ito ay 
lumalaki. 

4. Ang binhing dekalidad ay puro o walang halong binhi ng ibang barayti. Ang ka-
puruhang ito ay tumutukoy sa kapuruhang henetiko o genetic purity. M aha-
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laga na magkaroon ng mataas na kapuruhang henetiko ang binhi para magka-
roon ng unipormeng tindig ang mga halaman kapag itinanim. M ahalaga ito lalo 
na kung nagpaparami ng mga halaman na pagkukuhanan ng binhi. Sa taniman 
pa lamang ay maaari nang tanggalin ang mga halo o off types. Ito ay ang mga 
halamang may kakaibang katangian batay sa mga sumus unod: 

 
• taas ng halaman (masyadong mababa o mataas kaysa sa pangkarani-

wang  tanim) 
• pag-uuhay (bahagya lamang nakausli ang uhay o kaya naman ay nauna 

o nahuling mag-uhay kaysa sa karamihan ng tanim) 
• anggulo ng banderang dahon o flag leaf (nakatayo o nakayuko hindi 

tulad ng karamihan) 
• anyo ng binhi (kakaibang kulay o hugis ng binhi. Halimbaw a: may su-

ngot o wala hindi tulad ng karamihan) 
•  kulay at hugis ng dahon – (kakaibang kulay at hugis ng dahon kaysa sa 

karamihan)  
 

M araming magsasaka ang pinipili ang binhing may mat aas ng kapuruhang 
henetiko pero may ilan naman na mas pinipili ang binhing hindi gaanong puro. 
Mula sa mga hindi gaanong purong binhi ay maaaring makakuha ng mga off 
types. Ang mga halamang ito ay maaaring pagmulan ng  mga halamang may  
mag agandang katangian para sa magsasaka. H indi nila tinatanggal ang mga 
ganitong off types sa taniman bagkus ito’y kanilang  kinokolekta, tinatanim at 
inoobsebahan. Kung maganda ang napiling off types, ito ay pinaparami at ti-
natanim ng malakihan. Tuluy-tuloy nila itong tinata nim at tuluy-tuloy rin ang 
kanilang pagpili hanggang makuha ang katangiang kan ilang nagustuhan.  

 
5. Wala rin dapat halong binhi ng ibang halaman, kab ilang na rito ang binhi ng 

mga damong itinuturing na peste para maituring na dekalidad ang binhi. Ang 
mga binhi ng pesteng-damo ay maaaring sumibol sa palayan at maaari pang 
makadagdag sa problema ng peste sa palayan, maging sa gastos ng magsasaka. 
Nakapagpapababa rin ng kalidad ng ani kung maraming  damo sa palayan dahil 
maaari na namang humalo ang binhi nito sa aanihing palay. M ahalaga ring 
walang halong ibang materyal ang binhi gaya ng mga pira-pirasong parte ng 
halaman, maliliit na bato, lupa at iba pa.  Ito naman ay ang kapuruhang pisikal 
o physical purity. Ang mga ito ay maaaring  panggalingan ng peste at  sakit na 
makaaapekto sa palay habang ito ay lumalaki. 

 
6. Ang binhing dekalidad ay may taglay na tamang ha lumig mig o moisture con-

tent. Karaniwan, 14% pababa ang itinuturing na mainam na halu mig mig ng 
binhi. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagbibila d sa araw ng 3-5 araw. 
Kapag mababa ang halu mig mig ng binhi ay hindi kaagad ito aatakihin ng peste 
at sakit. M aiiwasan din ang pagsibol nito habang nasa imbakan. M ababawasan 
din ang pagkakaroon ng sira ng binhi sa pagpoproseso kapag ito ay tinuyong 
mabuti. 
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Mga paraan para malaman kung ang binhi ay dekalidad 
 

1. Pagbabad sa tubig o flotation method - Ang binhi ng palay ay karaniwang 
lumulubog kapag nakasipsip na ng tubig pero kapag ito ay may sira o walang 
laman, ito ay lumu lutang (Larawan 3.3).  Ibabad ang  binhi sa malinis na 
tubig (isang kilo sa 10 litro ng tubig). Ang pagbab abad ay maaaring 
makapaghiwalay ng malusog sa mahina, magaan o patay  na binhi.  M insan 
mas mabuting lagy an ng asin ang tubig na pagbababar an ng binhi para ito ay 
mas  bumig at (6 1/2  parte ng asin sa 10 parte ng tubig).  M aaari ring gamitin 
ang ordinaryong lupa o putik kapalit ng asin. Sa ganitong kaparaanan, ang 
lumubog na binhi ay piling-p ili at  masasabing mabig at at maganda ang 
kalidad. T inatanggal naman ang mga lumutang na binh i at  iba pang parte ng 
palay na maar ing nakasama. 

Larawan 3.3 Mga hakbang sa flotation method 
 

2. Pagsusuri ng antas ng pagsibol o germination test - M aaari ring suriin ang 
antas o dami ng binhing sumibol bago ito itanim. It o ay ginagawa s a pamam-
agitan ng paggamit ng pasibulan na may kakayahang s umipsip ng tubig at 
hindi agad natutuyo.  Kailangan din na ang pasibulan ay malinis at walang 
taglay na mikrobyong nagdadala ng sakit.  M aaaring gamitin ang mga su-
musunod na materyales bilang pas ibulan ng binhi: ku sot mu la sa niyog (coir 
dust) o puno (sawdust), papel gaya ng tissue paper o filter paper na 
karaniwang ginagamit ng pormal ng sektor, tela gaya ng katsa o malinis na 

pantanim. 



  

37373737    

basahan at sako o lona na gawa sa hibla ng saluyot o jute sack. Kung wala 
ang mga ito, gumamit na lamang ng lupa o buhanging galing sa ilog. Iw asang 
kumuha ng buhangin mula sa dagat dahil makakaapekto  ang taglay nitong 
asin sa pagsibol ng binhi.  Para makasiguro na walang taglay na sakit ang 
lupa o buhanging gagamitin, kailangan banlian o buh usan muna ito ng mainit 
o kumukulong tubig para mamatay ang mga amag at iba pang mikrobyong 
maaaring magdala ng sakit . Ang prosesong ito ay tin atawag na pag-iisterilisa 
o sterilization. 

 
Kung papel o tela ang gagamiting pasibulan, ihanay nang maayos ang mga 
binhi sa ibabaw ng papel o tela (Larawan 3.4). Sigu raduhing hindi dikit-dikit 
ang mga binhi at saka irolyo na parang banig. Ito ay tinatawag na paraang 
rag doll. M aaari ring takpan na lamang ng materyales na gin amit ang binhing 
pasisibulin. Itago ito sa lalagyan na gawa sa plast ik o plastik bag para 
mapanatili itong basa. Sa panahong pinapasibol ang binhi, tingnan paminsan-
minsan kung basa pa ang ginamit na pasibulan. Kung ito ay natutuyo na, 
maaari nang diligan ito. Gayunpaman, iwasan na mag ing masyadong basa ang 
pasibulan para hindi mabulok ang binhi at hindi atakihin ng amag at iba pang 
mikrobyo. Kung pasisibulin naman sa lupa o buhangin  ang binhi, ilagay ang 
isterilisadong lupa o buhangin sa kahong gawa sa kahoy o plastik at saka 
ihanay ang binhi sa ibabaw nito at saka ilubog o kaya’y takpan ng kaunting 
lupa o buhangin.  Siguraduhing hindi sisiksikin ang  mga binhi at may tamang 
agwat ang mga ito. Ilag ay ang pinapasibol na binhi sa isang malilim na lugar, 
malayo sa pag-atake ng daga at langgam.   

Larawan 3.4. Mga hakbang sa germination test 
 

Alamin ang bilang ng binhing gagamitin sa pagsusuri para malaman ang por-
syento ng binhing sumibol.  Bilangin ang normal na punla pagkatapos ng li-
mang araw .  Ang normal na punla ay ku mpleto ang mga  bahagi na kailangan 
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para sa normal na pag laki gaya ng ugat at tangkay.  Tanggalin ang mg a bin-
hing sumibol at iwanan ang mga hindi sumibol.  Hint ayin ang ika-labing-apat 
na araw (o dalawang linggo) at tingnan kung mayroon  pang ibang sumibol na 
binhi.  Bilangin muli ito at idagdag sa naunang pag bibilang. M ahalagang itala 
ang bilang ng b inhing sumibol sa una at huling pagb ilang.  Kunin ang por-
syento ng binhing sumibol gamit ang pormulang ito: 

 
Ito ang magsasab i kung ang binhi ay maaari pang itanim o hindi na.  Kung 
mababa ang porsyento ng binhing sumibol (50% pababa), huwag na itong 
gamiting pantanim. M aaari ring matantiya ang dami n g binhing gag amitin sa 
pagpupunla gamit ang pormulang ito: 

 

Gawin ito ng 3-4 na beses na may 50-100 binhi sa ba wat beses ng pagsusuring 
gagawin. Huwag kalimutang lagyan ng tamang tatak an g mga sampol na 
gagawin sa pagsusuri ng pagsibol. Isulat ang petsa ng pagtatanim at kung 
pang-ilang sampol ito.  

 

 
Porsyento ng binhing sumibol =      bilang ng normal na punla                  x  100 
                                                kabuuang bilang ng binhing itinanim 
 
Halimbawa: Kung ang bilang ng normal na punla pagkatapos pasibulin ay 90 at 
ang kabuuang bilang ng binhing itinanim ay 100, ano  ang porsyento ng binhing 
sumibol? 
 
Porsyento ng binhing sumibol =  90   x 100  =   90% 
                                               100 
 

 

 

Dami ng binhing itatanim =  rekomendadong dami ng b inhi    x 100 
                                           porsyento ng binhing sumibol 
 
Halimbawa: Kung ang rekomendadong dami ng binhi ay 40 kilo para sa isang 
ektarya at ang porsyento ng binhing sumibol ay 80%, gaano karami ang bin-
hing kakailanganin sa pagtatanim? 
 
Dami ng binhing itatanim  =  40 kilo    x 100  =  50 kilo  
                                             80% 
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M ay mga pagkakataon na hindi sumisibol ang binhi kahit ito ay kaaani pa la-
mang. Hindi ito nangangahulugan na patay na ang bin hi kundi maaaring ito 
ay nasa kundisyon na tinatawag na dormancy. Kapag mayroong dormanc y 
ang binhi, ito ay nangangahulugan na “natutulog” pa  ang binhi at wala pa sa 
tamang panahon ng pagsibol.  Sa palay, mas mataas ang antas ng dormanc y 
sa mg a ligaw at tradisyonal na barayti kaysa sa mga  makabagong barayti. 
Ang karaniwang itinatagal ng dormancy sa palay ay 2-3 linggo (depende sa 
barayti) pero may mg a uri rin ng palay na ang dormanc y ay umaabot ng 
humigit-ku mulang 80 araw . Ang dormanc y ay kusang nawawala sa paglipas  
ng panahon. M ay kahalagahan ang dormanc y lalo na ku ng panahon ng tag-
ulan.  Dahil dito, naiiwasan ang pagsibol ng mga binhi habang ang mga ito 
ay nasa uhay pa.  Dahil ang Pilipinas ay isang trop ikong bansa, na 
karaniwang mataas ang temperatura at halumig mig , madalas na sumibol 
ang binhi sa uhay kapag panahon ng tag-ulan. Sa kab ilang dako, ang 
dormancy ay isang hadlang kung kailangan nang itani m o pasibulin kaagad  
ang palay.  Sa pagkakataong ito, kailangang “gising in” ang “natutulog” na 
binhi sa pamamag itan ng pagbababad ng isang bahagi ng binhi sa 5-10 
bahagi ng maligamg am na tubig na may temperaturang 50oC. Ang 
temperaturang ito ay makakamit s a pamamag itan ng pa gpapakulo ng tubig, 
at pagpapalamig (room temperature) ng 8-10 minuto. M aaari ring ilagay sa 
hurno o oven na may temperaturang 50oC ang binhi sa loob ng isang linggo. 
Pero dahil bihira ang hurno sa bukid, maaari na lamang ibilad sa ilalim ng 
araw ang binhi sa loob ng 3-5 na araw.  Ang ganiton g mg a kaparaanan ay  
hindi karaniwang ginagawa dahil hinihintay na laman g ng mga magsasaka na 
lumipas ang dormancy bago sila magtanim. 

 
3. Pagsusuri ng kapuruhan ng binhi - Ang kapuruhan ng binhi ay isang aspeto 

na karaniwang nakakaligt aan ng mga magsasaka. M adali lamang gaw in ang 
pagsusuri nito.  Tingnan kung may halong binhi ng ibang barayti ng palay, 
halaman o damo ang binhing sinusuri.  Kung makitang  maraming halong 
ibang binhi, tanggalin ang mga ito nang isa-isa bag o itanim maliban na la-
mang kung talagang may intensiyon na haluan ito. Ga yundin, tingnan kung 
may halong ibang materyal ang binhi gaya ng pira-pirasong parte ng palay, 
maliliit na bato, lupa at iba pa. Tanggalin ang mg a ito.  M aaaring gamit in 
ang pagtatahip o ang pagbababad sa tubig para matan ggal ang mga lahok sa 
binhi. 

 
4. Pagsusuri ng kalusugan ng binhi - Ang binhing malusog ay walang taglay na 

peste o mikrobyo na maaar ing mag ing sanhi ng pagkalat ng sakit sa bukid. 
Sa pormal na sektor, kinakailangan ang isang mikros kopyo (microscope) 
para suriin ang pagkakaroon ng peste o sakit ng binhi. Hindi ito nangangahu-
lugan na hindi na maaaring gawin ang pagsusuri ng k alusugan ng binhi ng 
magsas aka dahil walang mikroskopyo sa bukid. Maaari pa ring suriin ang 
kalusugan ng binhi ng magsasaka sa pamamagitan ng b iswal na pagsusuri o 
pagtingin. Tingnan ang balat ng binhi kung ito ay may taglay na batik-bat ik, 
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amag, butas o kagat ng mga insekto.Tanggalin ang mg a binhing may taglay ng 
mga ito bago itanim. Kung sakaling nakitang may tag lay na peste o sakit ng 
binhing palay, mas makabubuti na huwag nang gamitin  ang binhi at palitan na 
lamang ito. Para makasigurado na malinis at walang taglay na sakit ang binhi, 
maaari itong ibabad sa mainit na tubig (50-56 oC) sa loob ng 30 minuto. Ang 
init nito ay maaari nang pumatay sa mga amag o bakt erya na nasa binhi. 

 
5. Pagsusuri ng halumigmig ng binhi (moisture content) - Karaniwan na sa mga 

magsas aka ang pagkagat sa binhi para malaman ang halumig mig ng binhi. 
Kung ito ay malutong na, ang ibig sabihin ay tuyo n a ang binhi. 



  

41414141     



  

42424242     

Paghahanda at Pagtatanim ng Palay 

 

Mga Pamamaraan sa Pagtatanim ng Palay 
 
Ang pagtatanim ng palay ay depende sa kondisyon ng lugar at sa karanasan ng mga 
magsas aka. M ay dalawang klase ng pamamaraan ng pagt atanim ng palay  na 
isinasagawa dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang parte ng mundo; ito ay ang 
paglilipat-tanim (transplanting) at direktang pagtatanim (direct seeding).   
 
Ang parehong paglilipat-tanim o direktang pagtatanim ay  maaaring gamit in sa 
organikong pagsasaka. Ang dalaw ang pamamaraan ng  pagtatanim na ito sa 
organikong pagsasaka ay  parehong nakakapagbigay ng ani na halos kapareho rin ng 
sa kumbensyonal na pagpapalayan. 
 

Ano ang paglilipat-tanim at kailan at anong kondisyon ito 

sinasagawa? 
 

Ang paglilipat-tanim ay nangangahulugang dapat ay  magpunla muna.  M ahalaga 
na ang punlang itatanim ay malusog.  Ang mg a maluso g na punla ay walang  
taglay na peste o sakit, pantay-pantay ang taas at sabay-sabay ang paglaki, at  
may maikling leaf sheath. M ahalaga na wala itong sakit o peste para hindi 
makahawa sa ibang tanim. Kung sa u mpisa pa lamang ay malusog na ang palay , 
mas malakas itong lumaban sa mga sakit at peste at maganda ang ani. M ainam 
kung sabay-sabay ang paglaki para sabay-sabay din ang pagkahinog ng mga ito. 
Ang mahabang leaf sheath ay nangangahulugan na mabilis ang naging paglaki n g  
halaman pero ito naman ay mahina at hindi kaagad na kakabawi pagkalipat -
tanim.  M agkakaroon ng maikling leaf sheath sa pamamagit an ng tamang lalim 
ng tubig at sikat ng araw. Ang masyadong malalim na tubig sa palayan at  
pagkakasilong ng mga punla ay karaniwang nagreresulta sa punlang may  
mahabang leaf sheath. Ang ganitong punla ay hindi agad nakakabawi sa panahon 
ng paglilipat-tanim at mahina.   

 

Paghahanda ng Punla para sa Paglilipat-tanim 
 

Ilang araw bago magpunla, kailangan ay nakahanda na  ang kamang-punlaan.  
M ay ilang bagay lang na dapat isaalang-alang kung s aan ilalag ay ang kamang-
punlaan.  Ang lugar na pipiliin ay kailangan madaling puntahan, malapit sa 
patubig, at malayo sa mga ilaw pangkalsada para hin di mapuntahan ng mga 
insekto kung gabi. M as mainam kung ang pipiliing lu gar ay hindi pa tinamaan  
ng anumang sakit gaya ng tungro para makasigurong hindi rin tatamaan ng 
sakit ang mga punla at hindi rin mahahawahan. 
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 M ayroong ilang hakbang na dapat gawin muna bago tu luyang ipunla ang binhi.  
Ito ay ang pagbababad at pagkukulob.  Ang binhi ay ibinababad sa tubig ng 24 
oras.  M as mainam kung ang tubig na pagbababaran at  tuluy-tuloy ang daloy 
para may hanging dumadaloy din sa mga binhi. Ang hangin ay kailangan para 
sumibol ang binhi. M atapos ibabad sa tubig ang binh i, kulubin ito sa isang 
malilim na lugar sa loob ng isa o dalawang araw.  M atapos ang pagkukulob, 
makikita nang bahagyang sumibol ang palay at ito’y pumutok na. Ang 
pagkukulob ay makakatulong para sabay-sabay ng pags ibol ng binhi. 

 
Iwasang punuin ang sako na pinaglalagyan ng binhi p ara may lugar ang binhi sa 
pagsibol nito at may hangin din.  Huwag ding hayaan g masobrahan sa panahon 
ng pagkakakulob dahil masyado nang iinit ang binhi at magdudulot ng 
pagkakaantala sa pags ibol.  M aaari ring mamatay ang  binhi dahil sa sobrang 
init. 

 
 

Paano ba dapat ang paghahanda ng binhing itatanim? 
 

M ayroong iba’t-ibang paraan ng paghahanda ng punla bago ito ilipat-tanim.  
Ito ay ang pamamaraang wetbed, drybed, dapog, at  SRI (System of Rice 
Intensification). 

 
1.  Pamamaraang Wetbed 
 
Ang pamamaraang ito ang kadalasang ginagamit ng mga mags asaka lalo 
na sa mga lugar na maraming kuhol at may patubig. A ng kagandahan sa 
pamamaraang wetbed ay mas kaunti ang binhing nagagamit . Isa pa, 
may katandaan na rin ang punla (may edad na 20-25 a raw ) kapag  
inilipat -tanim kung kaya’t mas maikli na lamang ang  panahon na ilalagi 
nito sa sakahan.  Ito ang dahilan kung kaya’t bawas  na ang panahon ng 
pag-atake ng mg a peste at sakit sa palay. M as matib ay na rin ang palay  
sa damo at kuhol sa paglilipat -tanim dahil mas malaki na ito at matigas-
tigas na rin ang puno. 
   
Sa kabilang dako, mayroon ding kahinaan ang pamamar aang ito. 
Kinakailangan nito ng mas malaking sukat ng kamang-punlaan (300-500 
m2).  Ito rin ay medyo mas matrabaho dahil sa paghahanda ng kamang-
punlaan, pag-aalag a at pagbunot sa mg a punla sa pag lilipat-tanim.  
Kapag napalakas din ang ulan ay madaling matatangay  o maaanod ang 
binhi at punla.   

 
Paano isinasagawa ang wetbed method? 
 
a. M aghanap ng lugar kung saan ilalagay ang kamang-punlaan.  
b. M aglagay ng organikong pataba lalo na kung masyadong malagkit  

ang lupa pagkatapos araruhin ang kamang-punlaan.  Ito ay 
nakakapagpabuhaghag ng lupa, at madali nang bunutin  ang punla 
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at hindi gaanong masisira ang ugat. 
c . M aglaan ng 300-500 metro kwadradong bahagi ng palayan para sa 

kamang-punlaan na sapat na para sa punla ng isang e ktarya. M ay 
35-45 kilong binhi ang kakailanganin para sa isang buong ektarya. 
Ang kamang-punlaan ay maaring may lapad na 1-2 metr o at ang 
haba ay depende na sa magsasaka. 

d.  M ay taas ang kamang-punlaan na 4-5 sentimetro a t patagin para 
pantay-pantay ang pagsibol ng binhi. 

e.  Gumawa ng 40 sentimetrong kanal sa pagitan ng mga kamang-
punlaan para pagdaluyan ng tubig. 

f.  Isabog ang 35-45 kilong binhi na napasibol na (pre-germinated 
seeds) sa kamang-punlaan. Dapat ay  hindi magkapatung-pat ong 
ang mga ito para maiwasan ang kumpetisyon. Ang reko menda-
dong dami ng binhi ay 100 gramo sa bawat metro kwadrado. Pero 
maaari rin itong magkaiba depende sa magsasaka. 

g.  Kapag may taas nang 2-3 sentimetro ang punla, p atubigan na ito. 
Ang tubig ay kailangan panatilihin sa lalim na dalawang sentime-
tro at unti-unting palalimin hanggang limang sentimetro habang 
lumalaki ang punla. Ang dami ng tubig ay maaari rin g depende sa 
pinagkukunan nito. Ang batayan ng dami ng patubig a y depende 
rin sa laki na ng punla. Huwag lamang sobrahan dahil hindi magi-
ging maganda ang tubo ng mga ugat nito. 

h. Tanggalan ng tubig ang kamang-punlaan paminsan-m insan para 
mag ing maayos ang paglago ng ugat ng punla.  

i.  M atapos ang 20-25 araw, maaari nang ilipat-tani m ang punla. 
Isang araw bago bunutin ang punla kailangang patubigan ang ka-
mang-punlaan para mas madali ang pagbunot sa mga pu nla 
(Larawan 4.1). Kailangan ding hugasan ang ugat para matanggal 
ang putik. 

j.  Kumuha ng sapat na dami ng punla at ito ay talian o bigkisin. Dal-
hin ito sa palayan sa araw ng paglilipat-tanim.  

 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larawan 4.1.  Basain o patubigan ang kamang-punlaan 
para madaling bunutin ang mga punla 
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2. Pamamaraang Dapog 
 
Ang pamamaraang dapog ay nagsimula sa probinsya ng Laguna.  Ito ay 
ginagamit sa mga lugar na sapat o sagana ang tubig at hindi masy adong 
problema ang kuhol. Ang kagandahan ng pamamaraang ito ay  maliit na 
lugar o kamang-punlaan lamang ang kailangan (15-25 metro kwadrado 
sa bawat ektaryang tataniman). Isa pa ay mas bata ( 9-14 araw) ang 
punlang ililipat tanim kung kaya’t madali-dali pa itong makabawi mula 
sa stress ng paglilipat-tanim at mas madali ring dalhin sa p alayan dahil 
nakabalumbon na ito na parang banig. Kaya lamang ay  mas maraming 
binhing kinakailangan sa ganitong paraan, aabot ng 45-65 kilo para 
mataniman ang isang ektarya. Kung kaya’t kung ang b inhi ay mahal ay 
hindi inirerekomenda ang ganitong paraan. Gustung-g usto rin ng mga 
kuhol ang dapog dahil bata pa ang punla at malambot  ang katawan 
kaya’t kailangan pamahalaan ang pesteng kuhol bago at sa mis mong 
paglilipat-tanim.   
 
Paano isinasagawa ang pagdadapog? 
 

a. Ang paggawa ng kamang-punlaan para sa pamamaraan g dapog ay 
tulad din ng sa wetbed. Ang pagkakaiba lamang ay an g paglalagay  
ng dahon ng saging o plastik sa ibabaw nito para maiwasang 
dumikit ang ugat ng punla sa lupa. 

b. Ang gilid ng kamang-punlaan ay nilalagy an ng sah a ng saging at 
tinutukuran ng kawayan para manatili ito sa lugar. 

c . Isabog ang napasibol na binhi sa ibabaw ng kaman g-punlaan sa 
dami ng tatlong kilo sa isang metro kwadrado. Panat ilihin ang tat-
long patong ng binhi ang kapal nito. 

d. M ula sa 1-4 na araw mula sa pagtatanim ay kailan gang diinan ang 
binhi gamit ang isang pantay na kahoy o kamay. Sigu raduhin ding 
hindi sobra ang diin para maiwas ang lumabas ang put ik sa ilalim ng 
dahon ng saging o plastik. Ang pagdidiin ay mahalag a para makasi-
gurado sa sabay-sabay na pagtubo ng binhi. 

e. Ang kamang-punlaan ay kailangang dilig an gamit a ng isang lagade-
ra 3-4 na beses sa loob ng isang araw para hindi agad matuyo ang 
binhi. 

f. Sa ika-limang araw, tubigan ang kamang-punlaan s a lalim na 1-2 
sentimetro. M aaari nang ilipat-tanim ang punlang-dapog 9-14 araw  
pagkatapos pasibulin. 

g. Kapag ang mga punlang-dapog ay ililipat-tanim na , ibalumbon na 
parang banig ang mga punlang-dapog, kung saan ang d ahon ang 
nasa loob at ang mga ugat ay nasa labas. 

 
M aaari ring gawin sa ang kamang-punlaan sa sementad ong lugar 
(Larawan 4.2). Lagyan lang ng manipis na lupa para lang medyo dumikit 
sa lupa ang binhi at hindi kaagad maanod sa pagdidilig. Lagy an din ng 
harang na kahoy. Kapag sa sementadong lugar isasagawa ang pagpupun-
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la, mas madalas dapat ang pagdidilig  dahil mas main it at madaling ma-
tuyo. Ang kagandahan naman dito ay mas mapapadali ang pagbabalu m-
bon at pagdadala nito sa lugar taniman. 
 
3. Pamamaraang Drybed 
 
Sa mga lugar kung saan hindi sapat ang tubig o kaya’y sa ulan lamang 
umaasa ang mga magsasaka, ang pamamaraang drybed ang karaniw ang 
ginagamit. M araming pagkakatulad ito sa pamamaraang  wetbed gaya ng 
sukat ng kamang-pupunlaan at dami ng binhing kailan gan para taniman 
ang isang ektarya. 
 
Ang lugar na napili para paglagyan ng kamang-punlaan ay inaararo at 
sinusuyod. Kailangan na isabog nang pantay-pantay ang binhing napasi-
bol na sa kamang-punlaan at takpan ng lupa. 
 
Ang mga punlang-drybed ay maaari nang ilipat -tanim ng 20-30 araw  
pagkatapos ipunla. Pero, maaari pang tumag al ang mga punla sa ka-
mang-punlaan kung wala pang ulan at hindi pa maaaring maihanda ang 
lupang tataniman. 

Larawan 4.2.  Mga hakbang sa paggawa ng dapog. 
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Sa mga lugar naman na may patubig, maaar ing gamit in  ang binhing 
napasibol na. Ang mga kanal sa pagitan ng kamang-pu nlaan ay pinupuno 
ng tubig. Dito na lang kumukuha ng tubig na pandilig sa mga punla. 
Ginagawa ang pagdidilig dalawang beses sa loob ng isang araw, isa 
tuwing umaga at isa tuwing hapon. 
 
4. Pamamaraang SRI 
 
Bukod sa tatlong pamamaraan ng paghahanda ng punla, mayroon pang 
isa na akmang-akma sa organikong pagpapalayan. Ito ay tinatawag na 
pamamaraang-SRI (System of Rice Intensification). 
 
Ang paghahanda ng kamang-punlaan para s a pamamaraan g SRI ay  
kahalintulad din ng sa wetbed. Pero may isang namumukod-tanging 
katangian ang pamamaraang ito. Ito ay ang paglalag ay ng kompos na 
may kapal na limang sentimetro sa ibabaw ng kamang-punlaan. 
 

Ang pagpupunla ay kagaya rin ng sa wetbed. Gumagamit ng 50 gramo 
(isang puno sa kamay ) ng binhi sa bawat metro kwadr ado. 

M angangailangan lamang ng 6-12 kilo ng binhi sa isang ektarya, kaya 
mag anda ito kung kulang o mahal ang binhi.   
 
Isang malaking kaibahan ng pamamaraang ito sa wetbe d ay hindi 
kailangang maraming tubig sa punlaan. Gu magamit lamang ng lagadera 
sa pagdidilig gaya nang ginag awa sa dapog. Kung hin di maiw asang hindi 
laliman ang tubig, siguraduhin tanggalin ang tubig matapos ang ilang 
minuto. Ito ay magreresulta sa matibay na punla. An g punla sa pama-
maraang SRI ay maaari nang ilipat-tanim 8-10 araw mat apos ipunla. Ang 
punla sa pagkakataong ito ay mayroon ng dalawang dahon. Ito ang pina-
kamaaga sa lahat ng pamamaraan ng paghahanda ng pun la. 
 
M ay isang alternatibo ang mga magsasaka sa paghahan da ng punlang-
SRI. Ito ay ang pagpapasibol ng binhi sa mga bilao o palangganang gawa 
sa plastik (Larawan 4.3) o mag ing sa nagamit ng styro na lagayan ng 
mga prutas na mabibili nang mura o nahihingi sa mga tindahan ng 
prutas. Ang mga ito ay nilalagyan ng lupa mula sa palay an, gayundin ng 
kompos. M aganda ring gamitin ang kumbinasyong 1/3 garden soil, 1/3 
kompos at 1/3  carbonized rice hull o sinunog na ipa  o maging ang 
buhangin.  Dahil hindi gaanong mabigat ang mga lalagy ang ito, madaling 
madadala ang mga ito sa palayan sa panahon ng paglilipat-tanim. M aha-
laga rin na is aalang-alang ang lugar kung saan ilalag ay ang mga lalag-
yang pinagpunlaan. Iwasang ilagay ang mga ito sa lu gar na malilim at  
hindi masyadong nasisikatan ng araw dahil nagdudulo t ito ng mga pun-
lang matatangkad pero mahihina. M apapansin ding map utla ang mga 
punla at hindi gaanong luntian ang kulay. M akikita sa Talaan 4.1 ang 
pagkakaiba ng mg a pamamaraan ng paghahanda ng punla ng panllipat-
tanim.   
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Talaan 4.1.  Pagkakaiba ng mga pamamaraan ng paghahanda ng punlang  
                   panlipat-tanim. 
  Wetbed Dapog Drybed SRI 

Sukat ng kamang-
punlaan k ai lang an 

par a mataniman 
ang isang ektar ya 

300-500m²  15-25m² Gaya ng sa 
wetbed 

Gaya ng sa 
wetbed o kaya 

ay sa seed box o 
bilao o 

palanggana 

Dami ng binhi ng 
kailangan sa isang 

ektar ya 

35-45 ki lo 45-65 ki lo 35-45 ki lo 6-12 kilo 

Dami ng punla sa 
bawat metr o 

kwadr ado 

100 gr amo 3000 gr amo o 3 kilo 100 gr amo 50 gr amo 

Patubig Tinitubigan sa 
lalim na 2-5 

sentimetr o 
depende sa taas 

ng punla 

M adalas, 3-4 beses 
sa loob ng isang 

ar aw gamit ang 
lagad er a 

Kung sapat ang 
tubig, 

dalawang 
beses sa loob 

ng isang ar aw, 

kung hi ndi ay 
maaar i na ang 

isang beses 

isang ar aw 

Hindi malalim, 
dinidiligan gaya 

ng sa dapog 

Iba pang katan-
gian 

  

itinataas ang 
tubig isang 

ar aw bago 
mag lipat-tanim 

par a mapadali 

ang pagbunot 
ng punla 

  

binubunot at ti-
natali ang  punla 

par a madaling 
dalhi n sa tani-

man 

kailangan ng sapat o 
saganang tubig 

ginagamitan ng da-
hon ng saging o 

plastik kung ga-

gawin sa mis-
mong palayan; 

maaar i r ing sa 

sementadong lu-
gar  

dinidiinan ang punla 
par a magdikit-

dikit ang ugat ng 

punla 
binabalumbon na 

par ang banig ang 
punla sa 

pagdadala sa 

taniman 

maar ing tuma-
gal ang 

punla sa 
kamang 

punlaan 

depende sa 
dating ng 

ulan 

paglalag ay ng 
kompos na 

limang senti-
metr o ang ka-

pal sa kamang-

punlaan 
Kaagad na 

inili lipat ng 

tanim 
pagkatanggal 

mula sa 
punlaan 

Edad ng punla 
hanggang 

pagli lipat-tanim 
(ar aw) 

20-25 9-14 20-30 8- 12 

Bilang ng punla 
bawat tundos 

(number  of seed-
lings /hi ll) 

3-5 5 o higit pa 3-5 1-2 

Lalim ng 
pagtatanim 

2-3 sentimetr o 2 sentimetr o 2-3 sentimetr o 1-2 sentimetr o 

Agwat ng pagta-
tanim 

18 x 18 hanggang 
25 x 25 s enti-

metr o 

18 x 18 hanggang 25 
x 25 senti metr o 

  25 x 25; 35 x 35 
hanggang 50 x 50 

sentimetr o 
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Larawan 4.3.  Maaari ding punlaan ang bilao o plastik na palanggana. 

 

Uri ng paglilipat-tanim 
 

M ay dalawang uri rin ng paglilipat-tanim, ito ay an g waray (walang linya) o 
random planting at pagtatanim na nakahanay o straight row planting.  Ang 
random planting ay isinasagawa nang walang sinusuno d na layo o agwat ng 
mga punla kundi ay batay na lang sa tantyahan ng mg a magtatanim.  
Samantalang sa straight row planting ay talagang may sinusunod na layo o 
pagitan ng bawat punlang itatanim. Ginuguhitan ang lupa sa pamamag itan ng 
paggamit ng planting guide na gawa sa kahoy o kaya naman ay ng tali na may  
marka o kaya naman ay mechanical transplanter. Dito sa Pilipinas mas  
karaniwan ang paggamit ng pangguhit na kahoy sa mga lugar na naiigahan 
nang husto ang sakahan at ang taling may marka nama n sa mg a lugar na may  
kaunti pa ring tubig at hindi epektibo ang pagguhit  dahil nabubura ito o hindi 
nakikita.   
 
Sa organikong pagpapalayan, mas mabuti kung straigh t row planting ang 
gagawin sa halip na random planting dahil mas mapap adali ang pagdadamo 
lalo na kung may  mechanical weeder (Larawan 4.4), g anun na din sa 
pagbobomba ng foliar fertilizer o likidong pataba.  Ito ay dahil maayos ang 
hanay ng mga halaman at madaling makadaan sa pagita n nito.  M ay 
kalamangan din ito sa pamamahala ng mga peste at hindi ito masyadong 
nagiging problema dahil hindi nagsisiksikan ang mga halaman. M adali rin ang 
pagtatanggal ng off types (kakaibang uring halaman) at halamang may sakit. 

 
Ang SRI ay unti-unting nagiging popular sa mga mags asakang nag-oorganikong 
pagpapalay sa tubigan at sa igang kondisyon o nakaasa sa sahod-ulan dahil sa 
mataas nitong ani at magandang kita.  Sa paglilipat -tanim sa ganitong sistema, 
lubos na pag-iingat sa ugat ng halaman  ang kailang an. Siguraduhin na ang 
ugat ng punla ay hindi masusugatan o matutuyo sa paglilipat-tanim.  
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Larawan 4.4.  Sa straight row planting, mas madaling magdamo  

 
Gumamit ng pala o kahoy o kamay para makuha ang pun la na may kasamang 
lupa (Larawan 4.5). At dahil ang inililipat na tani m sa SRI ay bata pa, 
kailangan ay dahan-dahan at madaliang mait anim (kun g maaari sa loob ng 30 
minuto pagkaalis s a punlaan) dahil maliliit at sens itibo ang mga ugat nito. 
Pero ang paglilipat-tanim ng batang punla na malili it pa ang ugat sa simula 
ang siya ring dahilan ng pagkakaroon ng magandang ani nito sa huli dahil sa 
maagang pagkakaestable (establish) nito sa lupa. Is a pa, kaunti na lamang ang 
panahong igugugol para makabawi ito pagkalipat -tani m. Ang batang tanim ay 
nakakalago kaagad ang mga ugat kaya sa pagt anda ay matututukan nito ang 
pagsusuwi. Para rin sa pag lilipat-tanim, siguraduhin na kasama pa ang binhi 
(seed sac ) (Larawan 4.6) at huwag nang tanggalin an g lupa sa paligid nito para 
hindi madaling matuyo at masugat ang ugat (Larawan 4.7). Ang binhi ay 
nagsisilbi pa rin na pagkain na magag amit ng punla habang ang ugat nito ay 
unti-unti pang bumabawi at lumalago. 
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           Larawan 4.5.  Pagkuha ng punla gamit ang pala (a, b) o kamay (c).    

a. 

c. 

b. 
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Larawan 4.6.   Kasama ang binhi o seed sac sa paglilipat-tanim.  

Larawan 4.7. May kasamang lupa sa may ugat ng punla; isa o        
dalawang halaman lamang ang itinatanim bawat tundos. 

 
Seed Sac 
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Ano ang direktang pagtatanim at bakit isinasagawa ito? 
 

Ang direktang pagtatanim o direct seeding ay ang pagtatanim gaya ng 
pagsasabog tanim o broadcasting, dibbling o pagtatanim sa mg a butas o drilling 
at pagtatanim  sa hanay.  M aaari itong gawin sa bas a o tuyong lupa.  Ang direct 
seeding ay mas ginagamit sa mga lugar na may patubig (irrigated) at tubigang 
umaasa sa sahod-ulan (rainfed) kung may problema sa patubig at pagkukunan ng 
labor o gagawa sa bukid sa panahon ng taniman.  Ang  paglilipat-tanim ay umaabot 
ng 15-20 mandays bawat ektarya kung kaya’t may kalakihan  ang gasto s sa pag-
uupa ng taong gagawa. Nababawasan ito sa direct see ding dahil hindi na 
kailangan magpunla at mag lipat ng tanim.  Pero sa d irektang pagtatanim maaring 
mag ing problema ang ibon, daga, kuhol at damo lalo na sa panahong nagsisibulan 
pa lamang ang mg a binhi.  Sa organikong pagsasaka n aman ay maaaring 
makatulong ang ilang pamamaraan ng pamamahala ng pe ste at pamamahala ng 
tubig bilang pangsugpo sa mga problemang ito na tat alakayin sa Kabanata 6 at 7. 

 

Ano ang dapat isaalang-alang sa pagdidirektang pagtatanim? 
 

1. Kalidad at barayti ng binhi.  Ang tagumpay ng pagdidirektang tanim ay 
batay na rin sa barayting ginagamit . Ayon sa mga pag-aaral, hindi lahat ng 
klaseng binhi ay mahusay na direktang itatanim.  An g mga binhing maaari 
at mahusay na idirekta ang pagtatanim ay may mga ka tangiang maliit, 
hindi masyadong nagdadahon at hindi madaling humapay o dumapa 
(lodging resistant).  Sa mga lugar na sahod-ulan, ang mga barayti na 
madaling mahinog (early maturing) mga 90-100 na araw ay maaani na, ay 
mag andang maitanim sa kalagitnaan ng  M ayo o simula ng tag-ulan para 
makakuha ang mga magsasaka ng mataas na presyo ng p alay sa huling 
linggo ng Agosto o unang mga linggo ng Setyembre.  Pagkatapos naman ng 
palay ay maaari pang makapagsingit ng iba pang halaman gaya ng mga 
gulay para sa karagdagang kita ng mga magsasaka. 

 
Kailangan din sa direktang pagtatanim ang paggamit ng binhing mataas ang 
antas ng pagsibol (high germination percentage) par a sabay-sabay ang 
pagsibol ng mga halaman. Isa pa, kung mababa ang sisibol na halaman ay 
posible ring bumaba ang ani. 

   
2. Epektibong pamamaraan ng pamamahala ng mga peste. M adaling 

makita ng mga ibon, daga, kuhol ang mga binhing isinabog sa ibabaw ng 
lupa. M as malaking problema ang ibon at daga sa kas isibol pa lamang na 
halaman at ito ang kanilang gustung-gusto kainin.  Ang kuhol naman ay 
umaatake kapag umuusbong na ang dahon ng palay. Kun g napakaraming 
kuhol sa lugar ay lubos itong magiging problema.  Kaya’t kinakailangan ng 
epektibong pamamahala ng mga pesteng nabanggit na matatagpuan sa 
Kabanata 7. 
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Ang mga direktang itinanim na halaman ay may kakaya hang 
makipagkumpetensya sa damo katulad ng mga lipat-tan im.  Sa organikong 
pagpapalay kung saan pinagbabawal ang paggamit ng herbicide, ang 
pagpatay ng damo ay maaring daanin sa magandang pag hahanda ng lupa 
(Kabanata 1), pamamahala ng patubig (Kabanata 6) at   paggagamas. 
 

3. Epektibong pamamahala ng patubig. Ang pagkakaroon ng magandang 
patubig ay kinakailangan sapagkat ang konting pagba baha sa direktang 
tinanim na palay ay makakapagpabagal sa pagsibol ng mga damo. Kung 
kinukulang naman sa patubig ay maaari na ang paggag amas. 

 

Ano ang mga pamamaraan ng direct seeding? 
 

1. Wet seeding method. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang pinasibol na 
binhi na angkop ang barayti ay isasabog (broadc asting) o itatanim sa hanay 
(drilling). Kinakailangan ang tama at maayos na pag hahanda ng lupa 
(Kabanata 2).  M ahalaga rin ang pamamahala ng mga sumusunod na peste 
gaya ng daga, ibon, at kuhol. 

 
Pamamaraan ng wet seeding: 
  
a. Broadcasting o pagsasabog. Para sa mga lugar na kakaunti lamang 

ang damo at may kontrol sa patubig para sa madaling pagsugpo ng 
mga damo. 

b. Drilling o pagtatanim sa hanay. M aaring itanim ang binhi sa 
pamamagitan ng manwal o makinarya na ang tudling ay  may layong 
25-35 sentimetro.  Ito ay mas madalas na ginagaw a k apag may rotary 
weeder o kaya ay may balak taniman ang pagitan ng p alay bago mag-
ani. 

c. Dibbling o pagtatanim sa butas.  Ang binhi ay  itinatanim s a mga 
butas na may agwat na 15-25 sentimetro mula s a isa’t-isa at may 5-8 
na binhi bawat tundos.  Sa agwat na ito ay maaring makagamit din ng 
rotary weeder sa pagtanggal ng damo at mabungkal an g lupa para 
makahinga ang halaman. 

 
2. Dry seeding method. Ang pagtatanim sa medyo tuyong kondisyon ay ang 

pagsisigurado na ang taniman ay gagawin sa panahong may patubig. 
M agtanim lamang sa panahon na siguradong may malakas na ulan sa isang 
linggo pagkatanim para siguradong may tubig at sabay-sabay na pagsibol ng 
binhi. 

 
Pamamaraan ng dry seeding planting: 
 
a. Ihanda nang mabuti ang lupa at ayusin ang mga pi lapil. 
b. M agtudling na may pagitan na 25 sentimetro at limang sentimetro 

ang lalim kung saan maaaring ilag ay ang pataba sa s usunod na pagla-
lagay. 
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c . Ang patabang inililigay sa hanay malapit sa pananim ay hindi 
masyadong magagamit ng mga damo.  Takpan din ang mg a pataba 
para hindi sumingaw. 

d. Isabog ang tuyong binhi bago ang unang ulanan at  matapos ay gami-
tan ng kalmot sa isang direksyon at takpan din ang mga binhi sa pag-
dadaan sa kabila namang parte. 

 
Ang binhi ay maari ring itanim sa hanay sa lalim na 2-5 sentimetro. Kakailan-
ganin ng 60-80 kilo sa bawat ektarya na may agwat n a 25 x 35 sentimetro de-
pende sa kakayahang magsuwi at panahon ng pagtatani m. Ang iba ay guma-
gamit ng 100-125 kilong binhi sa bawat ektarya. 
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Kalusugan ng Lupa at Daloy ng Sustansya sa Bukid 

 

 
 

 
Napakahalaga ng lupang tinataniman dahil ito ay nak apagtatakda kung ang pagsasaka 
ay magig ing maganda o hindi. Ang kahalagahan ng lup a ay hindi lamang sa usapin ng 
pag-aari nito, kung hindi maging sa pagpapanatili n g kalusugan at kayamanan nito 
kundi para rin makapagbigay ng mg a sustansya at mag andang kondisyon na kinakai-
langan ng halaman. Lahat ng klase ng lupa ay nagtat aglay ng mineral (45%), hangin 
(25%), tubig (25%) at organikong sangkap (organic matter; 2-5%) (Larawan 5.1). M ay 
mineral na sangkap na pinanggagalingan ng sustansya, at ito ay depende sa sukat at 
kapinuhan ng mineral. Kung ito ay pino, ang tawag d ito ay luwad (clay). Kung katam-
taman lang ang kapinuhan, ito ay banlik (silt). Pero kung ito ay magaspang, ito ay 
buhangin (sand).  
 

Larawan 5.1. Komposisyon ng lupa 
 

Tubig 

25% 

Hangi n 

25% 

Solido 

50% 

M iner al  

95% 

Or ganic  

M atter  

5% 

Humus 

85% 

Ugat 

 ng  

Hala- 
man 

10% M ga  

Or ganismo 

5% 

Bacter ia 

40% 

Fungi 

40% 

M ga 

Bulat e 

12% 

Iba 

Pang 

M ikr o-
or ganismo 

8% 
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Ang lupa ay maituturing na magandang pansakahan kun g ang pang-ibabaw na lupa 
(top soil) ay maitim at maraming ugat ng iba't-ibang halaman , at may lalim na hindi 
kukulangin sa isang piye (1 foot o 12 pulgada o 30 sentimetro). Ang iba pang 
katangian ng lupang maganda sa pagsasaka ay ang mga sumusunod: 
 

• M alambot sa salat at madaling nadudurog; 
• Hindi nagpuputik at madaling manuyo ang ibabaw; 
• Hindi nagbubuo-buo pagkatapos mataniman; 
• M abilis sumipsip ng tubig ulan at kaunti lamang ang  dumadaloy na tubig (run-

off) habang umuulan; 
• M ataas ang kapasidad mag-imbak ng tubig para sa pan ahon ng tagtuyot 

(drought); 
• Kaunti ang buo-buong lupa at walang matigas na pang -ilalim na lupa 

(hardpan); 
• Hindi madaling maagnas (erosion) at mawalan ng sustansya; 
• M araming buhay na organismo, mikrobyo at iba pang buhay-lupa; 
• Hindi nangangailangan ng maraming abono para umani ng maganda; at 
• Nagbibigay ng masustansya, malusog at mataas na ani. 

 
Ang kadalasang pamamaraan para malaman kung ang lup a ay maganda o hindi sa 
pagsasaka ay ang pagsusuri ng lupa sa laboratoryo. Pero, bukod pa sa kamahalan (ang 
karaniwang pagsusuri ng lupa para sa NPK, pH at organic matter ay nagkakahalaga ng 
P500 bawat sampol), karamihan sa mga laboratoryo na nagsusuri ng lupa ay malayo o 
hindi kayang puntahan ng mga magsas aka.  Kadalasan din, ang mga numero at iba 
pang nakalagay sa resulta ng pagsusuri ay hindi kay ang unawain ng mga magsasaka. 
Palagi ring nakalagay s a resulta ng pagsusuri ang d ami ng kemikal na abono na dapat 
ilag ay sa lupa. Ang mas praktikal na pamamaraan ay ang pag-obserba ng mga hala-
mang tumutubo sa lupa (indicator plants). Ilan sa mga halamang nagpapahiwatig na 
ang lupa ay hindi na maganda ay makikita sa Talaan 5.1. 
 
M akikita na sa pananaw ng LKP, ang lupa ay malusog at mayaman kung ang kemikal, 
pisikal at biyolohikal na katangian nito ay balanse  at maayos para makapagbigay sa 
halaman ng lahat nitong pangangailangan para mabuha y at umani ng maganda. Kaya 
mali ang pananaw na ang lupa ay pinanggagalingan la mang ng kemikal na sustansya 
na pangangailangan ng mga halaman. Ang lupa ay dapa t ding maganda ang pisikal at 
biyolohikal na kondisyon para makapagbigay ng sapat  na hangin at tubig sa ugat ng 
halaman at mga organismong nabubuhay sa lupa. Ang magandang lupa ay buhay, 
ito ay may buhay.  

 
Ang timbang o dami ng mga organismong matatagpuan s a pang-ibabaw (topsoil) na 
18 sentimetro ng lupang hindi pa nalalason ay makik ita sa Talaan 5.2.  
 
Lahat ng mga organismong nabanggit - mula sa pinaka maliit na bakterya hanggang sa 
malalaking bulati at mga insekto, ay nakaugnay sa isa't-isa sa iba’t-ibang 
pamamaraan. Ang mga organismo na hindi tuwirang nagbubulok ng mga halaman ay 
kumakain ng mga  ibang organismo o ng mga dumi ng iba pang organismo.  
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Talaan 5.1. Mga halamang nagpapahiwatig na hindi na masustansya ang lupa  
                   para sa pagsasaka. 

Halaman 'Scientific name' Ano ang ibig sabihin nito ? 

Gonoy o 
hagonoy 

Chromolaena  
odorata 

Ang gonoy ay indikasyon na ang lupa ay 
wala ng sustansya at napakahina na, kahit 
mga damo na hindi nangangailangan ng 
maraming sustansya ay hindi na makatubo. 
Ang mga bakahan (ranc ho) ay kadalasang 
ina-abandona na kapag marami nang gonoy 
na tumutubo. Ang ibig sabihin nito, pati 
ang damong ipapakain sa baka ay hindi na 
kayang tumubo. Ang gonoy ay nabubuhay 
sa ganitong kondisyon dahil napakalalim ng 
ugat nito na sumisipsip ng sustansya at tu-
big sa kailaliman ng lupa. 

Cogon Imperata cylindrica Ang cogon ay kadalasang makikita sa bun-
dok na wala ng ibang halamang tumutubo. 
Ito ay indikasyon na halos wala ng lupa sa 
lugar (mabato), o kung mayroon man ay 
napakanipis, mahina at kadalasang na-
pakaasim na. 

Talahib Saccharum  
spontaneum  

Ang talahib ay karaniwang makikita sa mga 
lupang mahina na pagkatapos itong matani-
man ng sunud-sunod na halaman. Kapag  
wala ng sustansya sa lupa, ito ay nagiging 
'talahiban' at kadalasang hindi na maar ing 
taniman ng ibang halaman. Ito rin ay ma-
kikita sa may riles ng tren na kung saan, 
ang lupa ay kinayod na at nilagyan ng mga 
bato. 

M akahiya Mimosa pudica Ang makahiya ay isang legumbre na maar-
ing mabuhay kahit napakahina na ng lupa. 
Ito ay isa sa mga halamang tumutubo pag-
katapos na ang pang-ibabaw na lupa (top 
soil) ay tinanggal/kinayod, kagaya ng mga 
lupang ginagawang subdibisyon. 

Kangkong Ipomoea aquatica Ang pangkaraniwang kangkong ay tumutubo 
lamang kung may tumitigil na tubig sa lupa 
(waterlogged). Kay a kapag maraming 
kangkong sa lupa, ang ibig sabihin nito ay 
hindi akmang magtanim ng halamang pang-
katihan (upland) sa lupa. 
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Ang mga organismo rin ay may mga inilalabas na mg a bitamina, protina/amino acids, 
antibiotics, at iba pang bagay na nagpapaganda ng lupa. Kaya makikita na dapat itu-
ring na ang lupa ay isang pamayanan ng mga buhay (a t hindi patay) na bagay.  
 
Ang organikong sangkap ng lupa ay may mga patay na organismo, nabubulok o bulok 
na mga parte ng halaman, at iba pang materyales na nasa iba't-ibang yugto ng pagka-
bulok. Ang lupa ay parang 'bangko' ng sustansya kun g saan kumukuha ng sustansya 
ang halaman. Ang organikong sangkap na tuluyan at g anap nang nabulok, at hindi na 
pwede pang magbago ng anyo, ay tinatawag na humus. Ito ang maitim na bahagi ng 
lupa at nagsisilbing imbakan ng sustansya at tubig na magagamit ng halaman. Ito rin 
ang pumipigil sa pag-asim ng lupa, humahawak sa sus tansya na maaari kaagad gami-
tin ng halaman, at nagpapadikit-dikit ng tigkal ng lupa para hindi madaling maagos 
ng tubig.   

 
Ang pangkaraniwang lupa sa Pilipinas ay nagtataglay  ng 1-4% na organikong sangkap 
(organic matter). Ang lupang mas mababa sa 1% ang organic matter ay tinatawag na 
napakahina at halos "patay" na lupa. Kapag ang lupa ay may 4% na organic matter sa 
pang ibabaw na 18 sentimetro, ito ay mayroong halos  90,000 kilong organic  matter 
bawat ektarya na may katumbas na 5.25% N (4,725 na kilong N bawat ektarya). Kahit 
na 5% lang nito ay magamit sa bawat taniman, ang or ganic  matter ay makapagbibigay  
ng 235 kilong N sa halaman. Pero kung ang organic  matter ay hahayaang mawala, 
kailangang magdagdag ng nitrogen na galing sa iba't -ibang pamamaraan para ang ha-
laman ay mabuhay at mamunga ng maganda.      
 

Talaan 5.2. Timbang ng mga buhay sa lupa na makikita sa lupang pang-ibabaw na 
may lalim na18 sentimetro (7 pulgada) 

ORGANISMO Kilo bawat ektarya (Kilo) 

Ugat ng halaman (Plant roots) 2,241-2,700 

Amag (Molds/Fungi) 2,241-2,700 

Bakterya (Bacteria) 1,120-1,687 

Actinomycetes 1,120-1,687 

Bulati (Worms) 1,012-1,120 

Protozoa 149-224 

Algae 112-150 

Insekto (Insects) 112-1,000 

M aliliit na uod (Nematodes) 56-80 
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Ang 'makabagong' pamamaraan ng pagdagdag ng sustans ya sa lupa ay ang paglalagay  
ng kemikal na abono na may mataas na porsyento ng e lementong sustansya na naga-
gamit kaagad ng halaman. Nakita na ang ganitong pamamaraan ay nakakasira sa 
natural na kalusugan at yaman ng lupa sa pangmataga lan. Sa "makabagong" 
pamamaraan, masyadong pinapahalagahan lamang ang tatlong elemento (Nitrogen, 
Phosphorus Potassium o NPK).  

 
Ang komersyal na kemikal na abono ay may tatlong nu mero sa kinalalagy an nito. Ang 
tatlong numerong ito ay ang porsyento ng N, P at K. Ang abono ay tinatawag na 
"kumpleto" na kung ito ay mayroong tatlong elemento  - N, P at K. Ang mga nagbe-
benta ng mga abono ay kailangang mag lagay at maggar antiya ng porsyento ng mga 
elemento sa sako ng abono. Halimbawa ng "kumpletong" abonong may tatak na 13-
13-13, 14-14-14, 16-6-12 and 10-20-10. Ang abono ay  tinatawag na hindi "kumpleto" 
kung kulang ang isa sa  tatlong elementong N-P-K (T alaan 5.3)  

Talaan 5.3. Mga halimbawa ng hindi kumpletong komersyal na kemikal na abono 

Klase ng Abono N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Ammonium nitrate (34-0-0) 34 0 0 

Ammonium sulfate (21-0-0) 21 0 0 

Monoammonium phosphate (11-48-0) 11 48 0 

Muriate of potash (KCl) (0-0-60) 0 0 60 

Super phosphate (0-20-0) 0 20 0 

Triple super phosphate (0-45-0) 0 45 0 

Urea (46-0-0) 46 0 0 

 

Ano ang mga masamang idinudulot ng sobra, mali at pang-

matagalang paggamit ng kemikal na abono? 
 

 

1.  Pagkakaroon ng problema sa kakulangan ng ibang sustansyang kaila-
ngan ng halaman.  

 
Sa umpisa ng paglalagay ng kahit alin man sa tatlon g elementong galing sa ke-
mikal na abono, inaasahang tataas ang ani. Pero sa katagalan, ito ay mag-
dudulot ng maraming problema. Ang pananaw na ang kemikal na abono ay 
"kumpleto" na kapag ito ay mayroong taglay na NPK ay mali at dapat ituwid. 
Ang paggamit ng tatlong elemento lamang ay ang dahilan ng tinatawag ng mga 
magsas akang matagal na gumagamit na ng ganitong abo no na “pagkapagod ng 
lupa” (soil fatigue).  
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Ang halaman ay nangangailangan ng 16 na kemikal na ele mento para mabuhay 
at mamunga. Ang c arbon (C), hydrogen (H) at oxygen (O) ay nakukuha sa 
hangin at tubig at hindi kadalasang isinasama sa tinatawag na elementong 
sustansya. Ang  nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), 
magnesium (Mg), sulfur (S), iron (Fe), manganese (Mn), zinc (Zn), copper 
(Cu), boron (B), molybdenum (Mo), at chlorine (Cl) ay nanggagaling sa lupa 
at kailangan ng lahat ng halaman. Ang sodium (Na), silicon (Si), at nickel (Ni) 
ay kailangan ng ilan lamang halaman, pero kapag may roon nito sa lupa, may 
mga benipisyong nagagawa ito sa pagtubo at paglago ng halaman. Ang cobalt 
(Co) ay kailangan ng mga legumbre para ang mga ito ay makas ipsip ng  N sa 
hangin. Ang iba pang elementong kagaya ng selenium (Se), arsenic (As), at 
iodine (I) ay hindi talaga kailangan ng maraming halaman per o kailangan ito 
ng tao at hayop na kumakain ng mga halaman. 
 
Sa pangmatagalan na paglalag ay lamang ng abonong nagbibigay lang ng tat-
long elementong NPK, ang ibang elemento na kailangan din ng halaman ay 
mauubos sa lupa at magiging problema. Sa palayan na hindi na gaanong 
mataba na nilalagyan lamang ng maraming abono na nagbibigay lang ng N, lu-
malala ang problema ng kakulangan ng K, S, P at Zn1 at paglawak ng pag-
kalason dahil sa sobrang dami ng Fe 2.  
 
 
Ang pagkabulok ng organic matter ay mas mabilis kap ag masyadong maraming 
N na inilagay sa lupa dahil may nakakain ang mga orgn ismong nambubulok. 
Ang dagdag na N ay nagpapakitid ng Carbon:Nitrogen (C:N) ratio  sa lupa. Ang 
pangkaraniwang lupa ay may C:N ratio na 12:1. Sa ganitong ratio, ang popula-
syon ng mga organismong bumubulok sa organic  matter ay estable dahil hindi 
dumadami ang mg a ito dahil sa kakulangan ng N. Kapag naglagay ng kemikal 
na N, biglang dumadami ang mg a organismong ito at napap abilis ang pagkabu-
lok ng organic matter. Dahil dito, madaling maubos ang C sa lupa at ang mga 
organismong nasa lupa ay kukulangin sa c arbon. Sa ganitong kalagayan, ba-
baba ang populasyon ng mga organismo. Sa halip na magamit ng halaman ang 
inilag ay na N sa lupa sa pamamag itan ng pagdaan muna sa mga organ ismo, ay  
maaagos na ito kasama ng tubig. Kaya bumababa ang m agagamit sa nilag ay na 
abonong may nitrogen, at ito ay maaari pang maging sanhi ng polusyon at pag-
kalason ng kapaligiran.  

 

2. Pagkamatay ng mga organismo sa lupa 
 

Isang malaking problema ay ang muriate of potash o KCl, isang abonong pi-
nanggagalingan ng K. Kapag ang abonong ito ay napalagay sa basang lupa, ang 
dalawang elementong sangkap nito, K+ at Cl- (chlorine) ay naghihiwalay. Ka-
pag nilagyan ng tubig, ang Cl- ay ginagamit na pamatay mikrobyo (chlorox) sa 
laboratoryo, kusina, palikuran (toilet) at sa swimming pool. Kaya kapag 

1 Ang  kak ulang an ng  zi nc sa  lupang  t ataniman ay  maar i ng ma lunasan sa  pamamagit an ng  paglulubog  ng  ug at  ng  palay,  sa  i sang  
balde ng t ubig  na  ni lagya n ng  isa ng dinurog  na  ordinary ong bat eryang  katulad ng  ginagamit sa tr ans istor  ra dio  o f lashlight) gamit  

na. 
2 Ottow JCG, Benckiser G,  Watanabe I.  1981.  Iron tox icity  as a multiple nutritional  stress of rice.  Giessener Beitrage zur 
Entwicklungsforschung, I.  7, 203-215.   
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matag al na naglalagay ng KCl sa lupa, inaasahang pati ang mga mikrobyo at 
ibang buhay sa lupa, kasama yung mga organismong nambubulok, ay 
mamamatay din.   
Ang pagkamatay ng mga buhay sa lupa ay nangyayari r in pag gumagamit ng 
pamatay insekto (insecticides)  at kemikal na pamatay damo (herbicide o 
weedicide). Halimbawa, ang pestisidyong carbamate kagaya ng Furadan, 
Sevin, at Temik at ang pamatay damong Atrazine ay pumapatay o nagpa-
pahina sa mga bulati sa lupa.  
 
 

3. Pag-asim ng lupa 
 
Ang pag-asim ng lupa (na nasusukat sa pamamag itan n g pH ng lupa) dahil sa 
nilalagay na kemikal na  abono ay masama rin ang epekto sa mga mikrobyo at 
ibang buhay sa lupa.   
 
Ano ang pH? --- Ang pH ay panukat kung ang lupa ay maasim (acidic) o 
matabsing/maapog (basic/alkaline). Ang pH ay nasa pagitan 0 - 14. Kung ang 
pH ay 7 (o malapit dito), ang lupa ay tinatawag na neutral (kapareho ng 
purong tubig). Ang lupa ay maasim kung ito ay may p H ay mas mababa sa 7 at  
matabsing o maapog kung matataas sa 7. Karaniw an, ang lupa ay may pH na 
5.5- 7.5. Ang lupang mapula o manilaw-nilaw (kulay kalawang) na nasa dahilig  
(sloping), ay siguradong maasim at ang pH nito ay hindi tataas sa 5.6. Ang 
lupa ay nagiging mapula dahil ang Fe, na natural na nasa lupa, ay nagiging 
kalawang kapag ito ay nabasa at nahanginan (oxidation).  
 
Ang pH ng lupa ay apektado ng ulan, klase ng lupa, dami ng organikong ele-
mento at organismong nasa lupa. Lahat na ito ay mga natural na proseso at 
hindi masyadong maiimpluwensyahan ng tao. Ang isa s a nagpapaasim ng lupa 
ay ang paglalagay ng kemikal na abono. Sa palayan, ang pagbabad sa lupa ay 
nagpapataas ng pH sa maasim na lupa at nagpapababa ng pH sa lupang 
maapog. Karamihan sa mga sustansya ng lupa, maliban  sa Zn, S at Cu, ay 
madaling mag agamit ng palay dahil sa pagkakababad n g lupa sa tubig. Sa 
pangmalawakang pananaw, ang pag-asim ng lupang tubigan ay hindi 
masyadong problema  kagaya ng nangyayari sa lupang katihan.  

 
a. Epekto ng pag-asim ng lupa sa mga organismo sa lupa. Ang lupa ay 
buhay at ang pagdami ng mga organis mong bumubuhay s a lupa ay depende 
sa dami ng organikong sangkap ng lupa. Ang mga organismo sa lupa ay hindi 
epektibo kung ang lupa ay maasim. Habang umaas im an g lupa (mababang 
pH), humihina ang kapasidad ng mga organismo na mag bulok (decompose) 
ng mga organikong bagay at nagpapababa ng sustansyang naibibigay sa 
halaman. Karamihan sa mga organismong ito ay epektibo kapag ang pH ay 
8.0. Ang mga ito ay nanghihina o namamatay kapag bu mababa o umaasim 
ang lupa (6.0 o mas mababa pa).  
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Ang pagkabulok ng mga organikong elemento sa lupa ay mahalaga para ma-
ging may abo ang lupa at nakakapag-imbak ito ng mas maraming tubig para 
sa halaman, at sapat na hangin na kailangan din ng mga ugat ng halaman. 
Ang bakteryang rhizobium, na sumisipsip ng N sa hangin para sa mga le-
gumbre, ay masigla at epektibo kung ang pH ay 6.5 - 7.0 at bigla itong 
nanghihina kapag ang pH ay bumaba ng 6.0.    
 
b. Epekto ng pag-asim ng lupa sa ibang mga sustansya na nasa lupa. Sa 
mga lupang maas im na, kagaya ng mga lupang katihan at dahilig na lugar, 
ang kemikal na abono ay lalo pang nakakasama sa kon disyon ng lupa. Ang 
kaasiman ng lupa ay may direktong epekto kung ang mga kailangang sus-
tansya sa lupa ay magagamit o hindi ng halaman (Lar awan 5.1).  

 
Karamihan sa mga sustansya na nasa lupa ay maaring mag amit ng halaman 
kung ang pH ay 6.0 - 7.0. Pero kapag ang pH ay masy adong mababa, ang 
ibang mga sustansya kagaya ng P, ay hindi masisipsip at magagamit ng ugat 
at ng halaman; samantalang ang elementong Mn, Fe at Al ay  namimistu-
lang lason (toxic) sa halaman. Isang napakalaking problema kapag masya-
dong maasim ang lupa (pH ay mas mababa sa 5.0) ay ang pagkalason ng 
halaman dahil sa sobrang dami ng Al. Kapag masyadong mataas ng kosen-
trasyon ng aluminum sa lupa,  hindi maganda ang pagtubo ng ugat at ng 
halaman. Samantala, kapag mataas naman ang pH, ang Al ay hindi maga-
mit ng halaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larawan 5.1. Epekto ng pH ng lupa sa mga elementong kailangan ng halaman  
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Badyet ng mga Sustansyang Kailangan ng Palay 
 
 
Sa LKP, ang pangmatagalan at hindi ang kagyat na pa gpapayaman sa lupa ang bini-
bigyan pansin. Ang LKP ay naglalayon na mapanatili ang kalusugan at natural na sus-
tansya ng lupa sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan, sa halip na paggamit  
ng kemikal na abono o pataba.  Para maisakatuparan ito, nararapat na maintindihan 
ang mga natural na pinanggagalingan ng sustansya (natural gains), gayon din ang 
mga natural na pagkawala (natural losses) ng mga sustansya sa lupa. Nilalayon ng 
LKP na "paramihin at palakihin ang natural na pagdadagdag at paliitin o pigilin ang 
mga natural na pagkawala ng sustansya sa lupa". Para ito ay magawa, kailangang 
malaman ang likas na mga pamamaraan na makapagdarag dag ng sustansya at kung 
papaano mapaliit o mapipigil ang natural na pagkawala ng sustansya ng lupa.  
 
 

Isang sulyap… 
 

Ang badyet ng sustansya ay nagbabago sa iba’t-ibang  lugar depende sa klase ng 
pagsasaka (cropping system), klima at pamamahala ng sakahan. Ang mg a hindi 
natural na pagdaragdag ng sustansya sa lupang palay an ay ang paglalagay ng bini-
biling inorganikong abono, apog, kompos at dumi ng hayop.  
 
Ang mga natural na pinanggagalingan naman ng sustan sya sa palayan ay ang mga 
sumusunod : (1) sustansya na galing sa ulan at alik abok, (2) N na nanggagaling sa 
mga legumbre at iba pang mga organismo sa lupa, (3) tubig galing sa patubig, ba-
ha at latak  (sediments), at (4) sustansya galing sa pagkabulok ng halaman , hayop 
at mga mikrobyo sa lupa (Talaan 5.4 at Larawan 5.2).  

 
Ang mga natural na pagkawala ng sustansya sa palayan ay ang mga sumusunod :  

 
1.  pag-aani, pagbebenta at pagluluwas ng produkto galing sa palayan  
2.  pagtagos (leaching) o pagkaanod (run-off) ng sustansya  
3.  pagsingaw ng sustansya sa hangin  (volatilization), at  
4.  pagkaagnas o pagguho ng lupa (soil erosion).  

 
 
 

Isang mags asaka na nagsasagaw a ng likas-kayang pags asaka sa kanyang bukirin ay 
nagsabing "Ang lupang sinasaka ay hindi nanggaling at namana sa ating mga   
ninuno at magulang, ito ay hinihiram lamang natin sa ating mga anak." 



  

66666666    

Larawan 5.2 Daloy ng sustansya sa palayan  

Talaan 5.4. Tinatayang badyet ng sustansya sa palayang may patubig na nag-aani 
ng anim na toneladang palay. 

  
Badyet N (kilo/

ektarya) 
P (kilo/
ektarya) 

K (kilo/
ektarya) 

  

Pinanggagalingan ng sustansya: 

Ulan at alikabok 2 - 5 0.3 – 0.5 4 - 8 > 500 mm ulan kapag 
tag-araw  

Tubig galing s a patubig, baha 
at lat ak 

2 - 5 0.5 - 2 10 - 40 Galing sa   tubig na 
nasa ibabaw ng lupa 
na mababa ang taglay 
na sustansya 

N galing sa mga leg umbr e at 
iba pang mga or ganismo sa 

lupa 

30 - 60 0 0   

Nabulok na par te ng halaman 5 - 30 1 - 4 10 - 60   

Pagkawala ng sustansya: 

Halamang inani at ini luwas 
(Palay at dayami) 

70 - 130 10 - 20 60 - 120   

Pagtagos (leaching) o pag-
kaanod (run-off) ng sustan-

sya 

10 - 15 1 - 3 10 - 15 Kapag may 2-3 mm na 
tubig bawat araw na 
umaagos 

Pagsingaw ng s ustansya sa 
hangi n  (volatilization) 

50 - 100 0 0   
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Mga natural na pinanggagalingan ng sustansya sa palayan 
 
 

1. Ulan at alikabok  
 

Ang kidlat ay nagbibigay ng enerhiya para ang natur al na nitroheno (N) sa 
hangin (78% ng hangin ay N ay dumidikit sa O para maging nitrous oxide (N2O). 
Ito ay nagiging nitric  ac id (H2NO 3) na natutunaw sa tubig, at kapag ang ulan ay 
pumatak sa lupa, ito ay napapasama at nagpapadagdag  ng N sa lupa. Sa ka-
buuang N sa buong mundo, ang kontribusyon ng ulan ay umaabot  sa tatlong 
milyong tonelada bawat taon. 
 
Ang ibang mga sustansya sa ulan ay maaaring nanggag aling sa mg a alikabok na 
napapasama sa ulan sa pagpatak nito sa lupa. Kasama ng natural na sustansya 
sa lupa, ito ay kayang magsuporta ng ani na aabot s a isa hanggang dalawang 
toneladang palay bawat ektarya. Walang mag agawa ang  magsasaka para ma-
parami ang ulan, pero para makuha lahat ang sustans ya galing sa ulan, maa-
ring iimbak ang tubig-ulan para magamit ang mga sus tansyang naririto. 

 
2. Nitroheno na nanggagaling sa mga legumbre (nitrogen-fixation) 

at iba pang mga organismo sa lupa 
 

Ang N ay isa sa pinakamahalagang elementong kailangan ng halaman para ito 
mabuhay, lu mago at mamunga. Ito rin ang kailangan n g halaman ng 
maramihan (macro-element) at pinakakulang din sa karamihan ng lupaing 
sinasaka sa Pilipinas. M alaki ang porsyento ng N sa hangin pero ito ay nasa 
anyong hindi maaring gamitin ng halaman. Pero may mga organismo sa lupa na 
kayang kumuha/sumipsip ng N sa hangin (na hindi nagagamit ng halaman at 
hayop) at binabago ang anyo nito para magamit ng halaman. Ito ay tinatawag 
na biological nitrogen fixation (BNF). Tinatayang sa buong mundo sa bawat 
taon, umaaabot ng 175 milyong toneladang N ang nanggagaling sa BNF. M ga 
20% nito ay galing sa bakteryang rhizobium na may asosasyon sa ugat ng mga 
legumbre 

M ay humigit kumulang na 13,000 legu mbre at sa 3,000  na napag-aralan na, 
90% nito ay may kakayahang magkaroon ng asosasyon s a rhizobium na makikita 
sa pagbubukol sa ugat ng legumbre. Sa asosasyong rh izobium-legumbre, ang 
halaman ay nagbibigay ng enerhiya sa bakterya para mabuhay at ang bakterya 
naman ay nagbibigay ng N sa halaman. Ito ay isang dahilan kung bakit ang mga  
legumbre ay kayang lumago at mamunga sa lupang may kakaunting N sa lupa. 
Ang rhizobium ay palaging nasa lupa, maliban na lan g kung ang lupa ay 
maasim o nasa ilalim ng tubig (waterlogged).  

Sa loob ng isang taon, ang nitrogen fixation ng rhizobium ay umaabot ng 75 - 
300 kilong N bawat ektarya. Ito ay sapat na para mabigyan ng sap at na N ang 

mga pangkaraniwang halamang tinatanim ng mg a mags as aka. 
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M ayroong mga halamang hindi legumbre na kasama sa g rupong Alnus, Casua-
rina, Coriaria, Myrica, atbp. na nagbubukol sa ugat kapag may asosasyon s a 
actinomycetes na Frankia. Itong asosasyon na ito ay kayang magbigay ng 100 
kilong N bawat ektarya bawat taon. Ang ibang naitalang asosasyon ng halaman 
at nitrogen fixation ay ang mga sumusunod: ang bakteryang Kiebsiella sa bukol 
ng dahon ng Psychotria, at asosasyon ng cyanobacteria sa (lichens), Blasia, 
(Gunnera) at  Azolla.  
 
Ang posibilidad ng BNF sa pagpapataas ng ani ng halaman ay naitala sa Brazil. 
Nakita rito na may mga klase ng tubo (sugarc ane) na kayang umani ng mataas 
kahit na hindi maglagay ng kemikal na abonong N. Nakita sa pananaliksik na 
may klase (variety) ng tubo na nakakagawa ng hangang 150 kilong  N bawat 
ektarya bawat taon. Sa mga tubong ito,  may nakitan g, endophytic 
diazotrophic bacteria sa ugat, katawan, at dahon ng tubo. Malaki ang 
posibilidad na may mg a organismong ganito rin na makikita sa palay , mais, 
kamote at iba pang halaman.  

 

Green Manuring: Isang pamaraan para mapataas ang N-Fixation 
 
Ang green manuring ay ang paghahalo ng halaman (kad alasan ay legumbre) 
sa lupa habang ito ay berde pa para mapaganda ang lupa. Ang halamang gi-
nagamit na green manure ay sadyang itinatanim, hind i para umani ng bunga 
nito, kung hindi para ihalo sa lupa para makapagbig ay ng sustansya, lalo na 
ng N. Kung ang mga dahon o parte ng halaman ay kinuha s a ibang lugar at 
isinabog sa lupang tataniman, ito ay tinatawag na green leaf manure.    

 
Larawan 5.4 Kaibahan ng Green Manuring sa Green Leaf Manuring. 
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Ang tamang panahon ng paghahalo o pag-aararo ng legumbre sa lupa ay ka-
pag ito ay namumulaklak na dahil pinakamataas ang  N sa ganitong yugto ng 
halaman.  Pagkahalo ng green manure sa lupa, ang mg a organismo sa lupa ay 
biglang dumarami para bulukin ang green manure. Sa proseso ng pagbubulok, 
ang mga sustansya na nasa green manure ay lumalabas  at nagagamit ng mga 
halaman. Halimbaw a ng mga green manure na ginagamit  ng mga magsasaka 
sa Pilipinas ay ang mga sumusunod    (Talaan 5.5):  

Isa pang malaking benepisyo ng green manure ay ang pagdaragdag nito ng 
organic  matter sa lupa. Habang binubulok ng mga organismo ang green ma-
nure, maraming klaseng sustansya na galing sa bulok na green manure ay na-
papapunta sa lupa at nagagamit ng halaman. Sa prose so ng pagbubulok, 
mayroon din mga compounds na nabubuo na hindi madaling mabulok, gaya 
ng gums, waxes at resins. Ang mga ito ay napapahalo sa mga inilalabas ng 
mga organismo at nagpapaganda sa pisikal na katangian ng lupa para ito ay 
magkaroon ng tamang dami ng tubig at hangin.  

 

 
Talaan 5.5. Mga halamang maaring itanim na green manure at ang dami ng N 

 
Halamang 

Green M anure 

Edad ng 
 halaman sa 

paghahalo sa 
lupa (araw) 

 
Dami ng N 

(kilo/ektarya) 

 
Katumbas na Sako 

ng Urea 

Sesbania 
(Sesbania rostrata) 

60 
56 
45 

219 
176 
79 

9.5 
7.6 
3.4 

Crotolaria 
(Crotolaria juncea) 

45 169 7.3 

Utaw/soybean 
(Glycine max) 

45 115 5.0 

Munggo/mungbean 
(Vigna radiata) 

45 75 3.2 

Indigofera 
(Indigofera tinctoria) 

45 45 1.9 

Batao 
(Dolichos lablab) 

45 63 2.7 

Paayap/c owpea 
(Vigna unguiculata) 

45 75 3.2 

Tapilan/ric ebean 
(Vigna umbellata) 

45 2.7-3.4% N -- 

Calopogonium 
(Calopogonium mucunoida) 

45 2.4-2.8% N -- 

Sabawel 153 2.2% N 52.1 
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Ang pagbulok ng green manure ay nakakapagdagdag din  ng ibang sustansyang 
kailangan ng halaman. Sa proseso ng pagbubulok, ang mga mikrobyo ay nag-
lalabas ng mga asido (organikong asido at carbonic acid). Ang mga asidong 
ito ay tumutunaw ng mga mineral sa lupa, na dahilan  ng paglabas ng P at iba 
pang sustansya na direktang magagamit ng halaman.  

  

Ano ang mga pakinabang sa Green Manure? 
 

1. Nagdaragdag ng sustansya sa lupa kapag ito ay nabulok na. Halimbawa 
ng mga halamang maaaring gamiting green manure at ang dami ng N na 
kayang dagdag sa lupa ay nasa Talaan 5.5.  

2. Nagpaparami at nagpapasigla ng mga buhay na organismo sa lupa. 
3. Nakakapig il ng pagdami ng damo habang ang lupa ay wala pang tanim. 
4. Nakakabawas o nakakapigil ng pagkaagnas o pagguh o ng lupa. 
5. Nagsisilbing takip ng lupa na pumipigil ng mabil is na pagkatuyo nito at 

mabilis na pag -iiba ng temperatura na maaaring makaapekto sa mga 
orgnismo sa lupa. 

6. Nagsisilbing taguan ng mga kapaki-pakinabang na organismo na ku-
makain sa mga mapanirang peste. 

7. Nakakapagdagdag ng pagkakaiba-iba ng halaman (diversity) sa sakahan.  
 

Kagandahan  
 
1. Nakatanim na ang pataba sa bukid kaya mas kaunti  ang gastos kumpara 

kung bibilhin pa ang abono. 
2. M aaaring itanim kasabay ng pagtatanim ng halaman g pagkakakitaan o 

makakain kaya’t hindi nasasayang ang lupa, panahon at pagod. 
3. Nakakapagpaganda ng lupa - nagiging buhaghag kay a madaling pasukan 

ng tubig na magagamit ng halaman. 
4. Nagagamit ng green manure ang sustansya mula sa ilalim ng lupa na 

karaniwang hindi nagagamit ng mg a pananim na mas ma ikli ang mga 
ugat.  

5. Dahan-dahan ang paglalabas ng sustansya na maaar ing makasapat sa 
panga-ngailangan ng mga pananim. Dahil organiko ang  sustansya, wala 
o kakaunti lamang sa mga sustansyang ito ang nawawala dahil sa pag-
kaanod o pagtagos sa ilalim ng lupa (leac hing). 

6. Nakakapagpadagdag ng kapasidad ng lupang humawak  ng sustansya. 
7. Nakakatulong sa paghawak ng lupa at pagpapanatili ng tubig; pag-iwas  

nito sa pagguho, pagsingaw ng sustansya sa lupa, at  pagtagos ng tubig. 
8. Nakakatulong sa pagpuksa ng damo dahil nahaharan g nito ang sikat ng 

araw na kailangan din sa pagdami at paglaki ng damo . 

Ang green manure ay nagbibigay ng 4.5 - 5.5 tonelad ang tuyong parte ng halaman na  
nakapagdaragdag ng organic  matter sa lupa na katumb as ng paglalagay ng 22 - 32 

toneladang dumi ng hayop bawat ektarya. 
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9. Kapag nabulok, ito ay nagsisilbing pataba sa mga halaman at nagsisilbing 
pakain ng mga mikroorganismo sa lupa. 

 

Kahinaan 
 
1. Hindi ito katutubong pamamaraan ng mga Pilipino. Sa katunayan, 

walang katumbas na salita ang green manure sa kahit  ano mang salita 
sa Pilipinas. 

2. Hindi sanay ang mg a magsasaka na magtanim ng kah it ano mang 
halaman na walang aanihin. 

3. Hindi kaagad-ag ad makikita ang magandang epekto sa lupa at halaman. 
4. Hindi madaling humanap ng binhi ng mga halamang maaaring gamit ing 

green manure. 
 
 

Mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng halamang gagamiting 
Green Manure 

 
1. M ataas at maraming magdahon; malawak ang sakop n g dahon kaya na 

protektahan ang lupa; maihahalo kaagad sa lupa. 
2. M alalim ang ugat para maabot ang sustansya at tu big sa ilalim ng lupa. 
3. M abilis tumubo para maihalo agad sa lupa, habang  ang kasamang 

pananim naman ay patuloy na tumutubo at lumalaki. 
4. M adaling mabulok para makapagbigay agad ng sustansya sa pananim. 
5. M araming gamit gaya ng pagkain ng tao, pakain sa hayop, pataba,  atbp. 

 

 
3.  Tubig galing sa Patubig, Baha at Latak (Sediments) 
 
Nagdadala ng alikabok ang malakas na hangin kapag d umaan ito sa lupang walang 
nakatanim. Ang alikabok na ito ay galing sa pang-ib abaw na lupa (top soil). Ang 
latak naman ay ang pang-ibabaw na lupa na nadadala ng tubig na dumadaloy sa 
ibabaw ng lupa dahil ito ay hindi nasipsip ng lupa. Kapag malakas ang ulan, 
makikita na ang dumadaloy na tubig ay malinaw kung ito ay may tanim kahit na 
ito ay damo lamang. Kapag ang lupa ay walang halaman, ang lupang dumadaloy 
ay parang kulay kape, dahil sa lupang nadadala ng t ubig.  
 
Ang alikabok at latak ay parehong mayroong sustansy a. Kung ang alikabok at latak 
ay galing sa iyong sakahan, ito ay pagkawala ng sus tansya. Pero kung ito ay galing 
sa ibang lugar at napapunta sa iyong sakahan, ito ay dagdag na sustansya para sa 
iyong lupa. Ang latak ay malaki ang naidaragdag na sustansya sa tradisyonal na 
tubigan lalo na doon sa mga sakahang malapit sa ilo g na pinapasukan ng natural 
na pagbaha. Isang magsasakang nagsasagawa ng LKP ay  hindi nagpapapasok ng 
tubig sa kanyang palayan galing sa irigasyon hangan g hindi ito kulay kape – 
palatandaan na may latak na galing sa ibang sakahan  ang tubig at ito ay 
nagdaragdag ng sustansya sa kanyang lupa.   
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4. Sustansya galing sa binulok na halaman at dumi ng hayop 
 

Isa sa pinakamalaking epekto ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka ay ang 
pagbaba at hindi paggamit ng mga natural na pinangg agalingan ng sustansya sa 
bukid. Isang halimbaw a ay ang dayami na kadalasang sinusunog na ng maraming 
magsas aka ngayon, samantalang noon ay ginagamit pa ito na pakain sa kalabaw, 
baka at kambing, na nagbibigay ng masustansyang dumi, pangkilib, at pang-
kompos. Dahil umaasa na ang mga magsas aka ang kemik al na abono, ang mga 
maaring pagkunan ng sustansya na makikita sa bukid ay hindi na masyadong pina-
pansin ngayon. Halimbawa ng mga materyales na na maaaring pagkunan ng 
sustansya ay ang mga sumusunod (Talaan 5.6).   

 
1 Cosico, W.C. 1985. Organic Fertiliz ers: their nat ur e, pr operties and use. Farming Systems and Soil 

Resour ces   Institute, UPLB- CA, College, Laguna. 

2 Misra, R.V. and P.R. Hesse. 1983. Comparative ana lysis of organic manur es. Pr oject Field Documentati on 
No. 24, FAO/UNDP Regional Pr oject (RAS 75004). 

3 Laur eles, E.V. and B.C. Feliz ardo. 1973. Chemical Composition of some livestock and poultry manur es. 
Special  Problem in Soil Science, UPLB, College, La guna. 

 
Ang mga legumbre (mani, paayap, ipil-ipil, kakaw ate  at c alopogonium) ay mataas  
ang sangkap na N. Kung ang problema naman ay K, ang pinakamagandang pagku-
nan nito ay ang puno at balat ng saging. 

 
Talaan  5.6.  Sustansya ng mga pangkaraniwang halamang makikita sa bukid 

 
Mga materyales 

Dami ng sustansya (%) 

 N  P  K 

Dayami 1 0.49 0.11 1.06 

M ais (hindi kasama 
ang buto 1 

0.59 0.31 1.31 

Ugat ng mani 1 1.18 0.07 1.28 

Balat ng mani 1 1.75 0.20 1.24 

Sanga ng Cowpea 2 1.07 1.14 2.54 

Ugat ng Cowpea 2 1.06 0.12 1.50 

Tuyong dahon ng 
tubo 3 

0.35 0.04 0.50 

Balat ng saging 
(inabo) 3 

-- 3.25 41.76 

Puno ng saging 3 -- 2.34 49.40 

Ipil-ipil 2 4.29 0.19 1.37 

Kakawate 2 1.81           1.80 21.85 

Calopogonium 2 3.02 -- -- 
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Dumi ng hayop 
 
Ang dumi ng hayop ay masustansya at madaling nagaga mit ng halaman. Ito rin 
ay may micro-nutrients at iba pang sangkap (growth hormones) na hindi 
matatagpuan sa kemikal na abono. Ang paglalag ay ng dumi ng hayop at mga 
binulok na halaman ay nagpapasigla ng mga organismo  sa lupa na nagpapa-
ganda ng lupa at ng halaman. Halimbaw a ng mga dumi ng hayop, dami ng 
binibigay nito, at ang sustansyang taglay nito ay makikita sa Talaan 5.7. M a-
kikita na sa lahat ng mg a hayop sa listahan ang pin akamasustansya ang ipot ng 
manok at pumapangalawa ang dumi ng baboy. Ito ay dahil mas masustansya 
ang kinakain (feeds) ng mga ito kumpara sa kalabaw, baka, kabayo at tupa na 
ang kinakain ay ang damo lamang. Dagdag pa rito, kasama na sa ipot ng manok 
ang ihi nito na mataas ang N. Ang dumi ng tao ay masustansya rin. Pero ang 
paggamit nito bilang pataba ay hindi masyadong tang gap ng maraming Pilipino, 
hindi kagaya ng ibang Asyano (Intsik, Hapon, Vietnamese at Koreano).      

 
Ang paggamit ng kompos at dumi ng hayop sa palayan ay mas epektibo kung 
ito ay ikakalat ng pantay sa palayan mga dalawang linggo bago ito ihalo sa 
lupa sa panahon ng pag-aararo.  M akikitang maraming  naidudulot na kaganda-
han ang mga ito sa palayan. Pero kung ang magsasaka ay balak ku muha ng 
patunay (certification) na ang kanyang produkto ay organic , iwasan ang pag-
gamit ng ipot ng manok at baboy na pinalaki sa  mak abagong pamamaraan. Ito 
ay dahil sa makabagong pag-aalaga ng mga hayop na ito, maraming antibiotic 
at ibang gamot na napapasama sa dumi na kapag iniha lo sa lupa ay na-
kakaapekto sa mga buhay na organismo sa lupa.     
 

 

Talaan 5.7.  Sustansya ng dumi ng iba’t-ibang hayop 
Hayop Dami 

(basa: kilo/
araw) 

C/N Tuyong materyal (%) 
  

N P K 

 
Kalabaw 

  
10.3 

  
15-20 

  
0.28 

  
0.57 

  
0.11 

 Baka 8.0 19 1.50 1.00 0.94 

 Tupa 2.1 29 2.02 1.75 1.94 

 Kambing 2.5 25 0.92 1.51 0.56 

 Kabayo 3.5 24 1.59 1.65 0.65 

 Baboy 3.1 13 2.81 1.61 1.52 

 Manok (broiler)     0.045 - 4.00 1.98 2.32 

 Itik/Bibe    0.05 - 2.15 1.13 1.15 

 Tao ? 8 7.24 1.72 2.41 
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Ilang kagandahan ng binulok na parte ng halaman at dumi ng hayop 
(kompos)  

  
1.  Ang kompos at dumi ng hayop ay maituturing na k umpletong abono, da-

hil mayroon itong NPK, mic ronutrients at mga mikrobyo na nagbibigay 
ng maraming benipisyo sa lupa at sa halaman. 

2.  Kahit na mas mabagal ang pagpapakawala (release) ng sustansya ng 
mga ito (hindi katulad ng sintetikong abono) ay hin di ito madaling 
maw ala dahil sa pagsingaw o pagtagos ng elemento sa parte ng lupa na 
hindi abot ng ugat ng palay.  

3. Kapag tumaas ang temperatura ng ginagawang kompo s sa 550C ay na-
mamatay ang maraming organismong maaring mag ing san hi ng sakit at 
mga binhi ng damo na maaaring mag ing problema sa palayan. 

4.  M adaling isabog o ihalo sa lupa at wala o kaunt i na lang ang amoy ng 
kompos kapag ito ay  ‘mature’ o nabulok na sa takdang panahon na 
maaari na itong gamitin. 

5.  M aaaring gawing kompos ang halos lahat ng halam ang makikita s a ka-
paligiran na hindi ginagamit ng tao, pati na rin an g mga basurang 
nabubulok. Ito ay halimbawa ng basura na maaaring g awing ‘pera’. 

 
Kahinaan/problema sa paggamit ng binulok  na halaman (kompos) 

 
1.  Ang pangongolekta at pagpapatas sa kompos, pati na ang paglalag ay ng 

kompos sa palayan ay matrabaho. Ito rin ay mabulto (bulky) dahil 
maraming kailangang halaman at mag astos din kung it o ay kailangan 
pang ibyahe papunta sa palayan. Kaya mahalag a na an g magsasaka 
mis mo ang dapat gumawa ng sariling kompos at mag-alaga ng sariling 
hayop na pagkukunan ng dumi. 

2.  M as mababa ang porsyento ng N, P at K sa kompos at dumi ng hayop 
kaysa kemikal na abono, kung kaya’t maraming kailan gang ilag ay nito sa 
palayan. Kapag kinuwenta ang presyo bawat kilo ng e lementong N, P at 
K, lalabas na mas mahal ito kumpara sa kemikal na ab ono. Ito ay kung 
hindi isasama sa pagkwenta ang ibang kagandahang id inuduot ng 
kompos sa halaman.  

3.  Hindi lahat ng sustansya na galing sa kompos at  dumi ng  hayop ay  
mag agamit kaag ad ng halaman. Ang pagpapakawala ng s ustansya ng 
mga ito ay dahan-dahan. Kaya hindi dapat asahan na ang lupang 
matag al ng ginagamitan ng sintetikong abono ay gaganda agad kapag 
nilagyan ng kompos at dumi ng hayop, lalo na kung h indi sapat ang dami 
ng inilagay. Ang epekto ng kompos ay pang matagalan  at malamang na 
hindi agad makikita sa isang taniman lang.   

4.  Ang  mga materyales na maaaring i-kompos ay kad alasang wala o hindi 
sapat ang dami sa sakahan, lalo na kung monoc roppin g ng palay ang 
sistema. Kaya kung ang mga ito ay gagamitin, dapat magtanim ng mga 
legumbre o mag-alaga ng mga hayop. 

5.  Ang kompos ay inilalagay sa lupa sa umpisa ng t animan at kung kaunti 
lang ang napalagay, malaking posibilidad na kapusin ng sustansya ang 
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palay sa panahon na ito ay kailangan, sa yugto ng p agbubulaklak at pag-
bubutil.  

6.  M aaaring magkaroon ng masamang amoy dahil sa du mi ng hayop na 
ayaw ng ilang magsasaka. 

7. M araming magsasaka ang nagsasabi na kapag gumamit ng dumi ng 
kalabaw at baka, dumarami ang damo sa palayan. Ito ay nangyayari 
dahil sa kinakain na damo ng mg a ito. Kaya kung bas a at hindi lubusang 
nabulok ang dumi ng hayop na inilagay sa lupa, ang mga buto ng damo 
ay napapatanim din at nagkakaroon ng problema sa da mo. Para 
maiwasan ito, siguraduhing lubusang bulok na parang  lupa na ang 
duming ilalagay sa taniman para patay na rin ang mg a buto ng damo at 
hindi na tutubo.   

 

 

Mga natural na pagkawala ng sustansya ng palayan 
 

Paano nawawala ang sustansya ng lupa? 
 

Ang sustansya ng lupa ay hindi nagagamit ng halaman  kung ang mga ito ay nasa 
kaanyuan na hindi maaaring magamit ng halaman, hind i maabot ng mga ugat ng 
halaman  o kung ito ay mawala sa lupa. Ang mga makabagong binhi ay maliliit ang 
mga ugat, kumpara sa mga katutubong binhi ng palay. Ito ang dahilan kung bakit 
mas malaki ang pangangailangan nito sa abono at tub ig, na kailangang ibigay kung 
gustong makuha ang potensyal na ani ng mga makabago ng binhi.  
 
Ang pagkawala ng sustansya sa lupa ay hindi lamang mag astos at matrabaho 
(dahil ito ay kailangan mapalit an), ito rin ay pinanggagalingan ng polusyon o kon-
taminasyon na makakasira ng lawa, ilog at tubig sa ilalim ng lupa na ginagamit ng 
tao. Ang mga sustansya sa lupa ay maaring mawala sa pamamagit an ng mga sumu-
sunod na pamamaraan:  

 

1.  Pag-aani, pagbebenta at pagluluwas ng produkto galing sa palayan 
 

Ang mga halaman ay tumutubo at lumalago lamang kung  ito ay nakakakuha ng 
sustansya at tubig sa lupa. Kaya kapag ang halaman o ano mang parte nito ay 
tinanggal, ibinenta o iniluwas palabas ng sakahan, kasama rin ng mga ito ang 
sustansyang nanggaling sa lupa.  
 
Sa palayan, ang pinakamalaking dahilan ng pagkawala  ng sustansya sa lupa ay 
ang pag-alis ng sustansya na nasa inaani (bigas). A ng sustansya na nasa palay 
ay inaalis (ibinebenta o kinakain), ang sustansya n a nasa dayami ay kadalasang 
napapatapon at sinusunog lamang, at yung nasa ipa n aman na ihinihiwalay sa 
paggiling, ay kadalasang sinusunog din.  
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M akikita sa Talaan 5.8 na kung mataas ang aning palay, mas marami ring 
kailangang sustansya. Halimbawa ay kung ang gustong anihin ay limang tone-
lada bawat ektarya, nangangailangan ng 75, 13 at 75 kilo ng N, P at K bawat 
ektarya. Ang ibig sabihin nito, kung ito ang guston g anihin, kailangang sigura-
duhin na hindi bababa ang dami ng tatlong elementon g ito sa lupa.  

 

2. Pagtagos (Leaching) o pagkaanod (run-off) ng sustansya 
 

Halos lahat ng sustansyang nasa lupa ay natutunaw s a tubig. Kapag ang lupa ay 
masyadong basa at sumasama ang ilang sustansya sa t ubig na tumatagos paba-
ba ng lupa at ito ay hindi na abot ng ugat ng halaman. Ito ang tinatawag na 
leaching.  Kapag ang sustansya naman ay napasama sa anod ng  tubig sa iba-
baw ng lupa dahil hindi ito nasipsip ng lupa, ito ay tinatawag na pagkawala ng 
sustansya dahil sa run-off.  Sa dalawang pamamaraang ito, ang sustansya, na-
sa lupa man o wala, ay hindi mag agamit ng halaman d ahil ito ay hindi na 
maaabot ng mga ugat na sumisipsip ng sustansya.    

 

Mga Salik 
 

1. Klase ng lupa.  Ang tatlong klase ng lupa (luwad, banlik at buhangin) ay 
may iba't-ibang katangian na nagpapaiba ng kakayaha n nilang humawak ng 
sustansya. Sa tatlong klase, ang luwad (c lay) ang pinakamalakas at ang 
mabuhangin (sandy) ay pinakamahinang humawak sa mga sustansya. Kaya 
madaling mawala ang sustansya sa lupang mabuhangin kapag matubig. 

 
2. Lakas ng ulan. Kapag malakas ang ulan, ang tubig ay nasipsip paib aba ng 

lupa na may dalang sustansya. Ang mga sustansyang ito ay hindi maga-
gamit ng mga halaman dahil ang mga ito ay hindi maabot ng mga ugat ng 
halaman. Ang hindi nasisipsip ng lupa ay umaagos naman sa ibabaw ng 
lupa at nagtatanggal din ng sustansya mula sa lupa. 

 
3. Lugar na paglalagyan ng abono. Dapat inilalagay ang abono kung saan 

marami ang konsentrasyon ng mga ugat para ang sustansya ay magamit 
kaagad ng halaman. Sa palayan, ang abono (lalo na ang N) ay kailangang 
ilag ay sa ilalim ng lupa na walang oxygen (reduced layer) para mabawa-
san ang pagkawala nito dahil sa leaching. 

 

Talaan 5.8. Dami ng N, P, K na nasa bigas at dayami sa pag-aani 

  
Parte ng Palay 

Kilo ng sustansya sa bawat toneladang inaani 

N P K 

Bigas 9 1.8 2 

Dayami 6 0.8 13 

Bigas + Dayami 15 2.6 15 
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3.  Pagsingaw ng sustansya sa hangin (Volatilization) 
 

M apapansin na ang mga abonong may N ay nakabalot sa plastik. M akikita rin 
na kapag iniwanan ang abonong may N sa ibabaw ng lupa kinabukasan ay wala 
na ito at ang natira na lang ay tubig. Ang dahilan nito ay ang kemikal na reak-
syon ng abonong may N sa oxygen na nasa hangin at ang pagsingaw 
(volatilization) nito.  Ito ang dahilan kung bakit kapag mali ang pagkakalagay  
ng abonong may N ito ay nahahanginan, aabot ng 90 porsyento nito ay sumisi-
ngaw lamang at hindi nagagamit ng halaman. Nangyaya ri din ito kahit sa N na 
galing sa organikong pataba.  
 
Dahil sa pagkawala ng sustansya dahil sa pagtagos, pag-agos at pagsingaw ka-
dalasan, wala pang 30 porsyento ng inilagay na kemikal na abonong N ang ta-
lagang nagagamit ng halaman. 
 

Mga Salik 
 

1. Temperatura.  M as mabilis ang pagsingaw (volatilizat ion) kapag mainit.  
Halimbawa, kapag sinunog ang dayami, sumis ingaw at nawawala sa 
hangin lahat ang N at S na taglay nito. 

 
2. Asim ng lupa (soil pH). M as madaling sumingaw ang N sa  lupang matab-

sing/maapog (pH > 8.0). 
 

4. Pagkaagnas at pagguho ng lupa  (Soil Erosion) at pagdaloy ng tubig 
(Run-Off) 

 
Ang pinakamalaking pagkaw ala ng sustansya sa lupang  katihan ay dahil sa pag-
kaagnas at pagguho ng lupa. Ang pagguho o pagkaagnas ng lupa ay dahil sa 
hangin, agos ng tubig at iba pang natural na elemen to at pagkawala ng hala-
mang tumatakip sa lupa.  

 
Ang pagguho ng lupa ay maaring mangyari hindi laman g sa katihan kung hindi 
pati na rin sa tubigan pero bihira lang dahil karamihan ng tubigan ay nasa 
patag na lugar o pinapatag taniman. Ang pagkawala n g sustansya dahil dito ay 
nangyayari kapag may dumadaloy na tubig sa ibabaw n g palayan, lalo na sa 
sakahang sahod-ulan, kung ang pilapil ay masy adong mababa at lumalabas ang 
tubig na may kasamang lupa. Ito ay maiiwas an kung d adagdagan ang taas ng 
pilapil.  

 

Mga prinsipyong napapaloob sa mga paraan ng pagbawas o pagpigil 

ng pagguho ng lupa 
 

1. Pabagalin ang bilis ng takbo ng tubig at ang kak ayahan nitong mahukay 
ang lupa. Sa palayan, siguraduhing tama ang taas ng  pilapil para hindi 
umagos ang tubig palabas ng pilapil. 
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2. Panatilihing may tanim ang lupa at huwag pababay aang wala itong takip 
(c over). Ito ay mahalaga sa sahod-ulang palayan dah il minsan lamang 
natataniman ng palay ang lupa. Siguraduhing may tan im ang lupa sa 
tag-araw at walang palay. 

3. Pataasin ang organic matter ng lupa. 
4. Bawasan ang pag-aararo lalo na kung ito ay hindi patag. 

 
 

Pangangasiwa at paggamit ng dayami sa palayan  
(Annalissa L. Aquino) 

 
Ang dayami ang pinakamadaling mapagkuhanan ng organ ikong materyal sa palayan, 
lalo na sa monoc ropping. M ahigit kumulang sa 40 por syento ng N, 30-35 porsyento ng  
P, 80- 85 porsyento ng K, at 40-50 porsyento ng S na nasipsip ng palay ay n aiiwan sa 
batang bahagi ng halaman.   
  
Ang dayami ay maaaring tanggalin mu la sa taniman, s unugin sa gitna ng palayan, 
ibunton o ikalat sa palayan, ihalo sa lupa, o gamit ing kilib para sa susunod na hala-
mang itatanim. Bawat isa sa mga nabanggit ay iba an g epekto sa pangkalahatang ba-
lanse ng nitroheno at pangmatagalang  sustansya ng lupa. Dahil ang urea na madalas  
ginagamit na kemikal na abono para sa N ay walang S, ang pagbabalik ng dayami sa 
bukid ay isang mahalagang paraan para pagkunan ng S. Sa isang banda, ang pagsusu-
nog ng dayami ay nakakatulong para gawin itong mine ral na pagkukunan ng K, dahil 
kaunti lamang ang K na nawawala sa pagsusunog.  Ang epekto ng pagtanggal ng daya-
mi sa pangmatag alang sustansya ng lupa ay mas matin di sa K kumpara sa P (Talaan 
5.9). Ang dayami ay mahalag a ring mapagkukunan ng mic ro-nutrients katulad ng Zn 
at pinakamahalagang impluwensiya sa balanse ng naipong Si sa palay. Sa kabuuan, 
dahil sa matagalang paggamit ng kemikal na abono na nagbibigay lamang ng NPK, 
maraming tubigan sa Pilipinas ang kinukulang na ng S at Zn. Kaya ang paghahalo ng 
dayami sa lupa ay napakahalaga sa panahon ngayon.   

Talaan 5.9. Sustansya ng tuyong dayami at ang dami ng sustansya na nasa bawat 
toneladang dayami na hindi binabalik sa lupa. 

  N P K S Si 

Dami ng tuyong 
dayami at ng bahagi 
ng palay na natitira 
pagkatapos 

0.5-0.8 0.16-0.27 1.4-2.0 0.05-0.10 10. 4-7 
  

Sustansya ng bawat  
toneladang dayami 
(kilo/ektarya) 

5-8 1.6-2.7 14-20 0.5-1.0 40-70 
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Mga pinaggagamitan ng dayami 
 
Sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya, talamak ang  pagtatanggal ng dayami 
(straw removal) na siyang dahilan ng pagkaubos ng K sa lupa at reserba ng Si sa 
maraming lugar. Ginag amit ang dayami bilang panggat ong sa pagluluto, pakain sa 
hayop, at panlagay sa mg a kural o pangunahing mater yal sa ilang industriya katu-
lad ng paggawa ng papel. Dahil dito, marami o lahat  ng sustansya na taglay ng 
dayami ay nawawala sa palayan, lalo na sa mga lugar  na walang makuhang dumi 
ng hayop.   

 

Paghahalo ng dayami sa lupa (Straw Incorporation) 
 
Ang paghahalo sa lupa ng dayami at ng bahagi ng palay na natitira pagkatapos ga-
pasin ay nakakapagpabalik ng karamihan sa sustansya at nakakatulong upang ma-
panatili ang reserbang sustansya ng lupa. Ang epekto nito ay pangmatagalan at 
hindi agad makikita sa palayan.  Ang paghahalo ng d ayami at ng bahagi ng palay 
na natitira pagkatapos gapasin sa basang lupa sa panahon ng pag-aararo ay nag-
dudulot ng pansamantalang hindi pagkagamit ng  N at pagtaas ng singaw ng meth-
ane (CH4) sa palayan. Ang paghahalo ay ginagawa 2-3 linggo bago maglipat tanim.  
 
Ang dayami ay dapat ihalo sa lupa sa pamamagitan ng  pag-aararo nito ng maaga 
(2-3 linggo pagkaani) at mababaw (5-10 sentimetro) habang tuyo pa ang lupa. Ito 
ay nagpapaganda ng lupa sa sistemang monoc ropping n g palay.   

 

Papaano napapaganda ng dayami ang lupa? (Beneficial effects): 
 

• Halos lahat ng c arbon sa dayami ay nakukuha sa pagk abulok ng dayami na 
may hangin (aerobic). Ito ay mga 50 porsyento ng C sa loob ng 30-40 na araw. 
Sa ganitong paraan, nababawasan ang masamang epekto  ng pagkabulok ng 
dayami ng walang hangin (anaerobic), kagaya ng pagkakaroon ng organic 
acids, methane atbp, na nakakasira sa ugat ng palay.   

• Pinapaganda nito ang pagpasok ng hangin sa lupa kay a ang mga  elementong 
Fe na nakakalason sa palay dahil sa matagal na pagkalubog sa tubig at walang 
hangin, ay nababawasan.  

• Napapataas ang pagsipsip ng N at pagbibigay ng P mula sa lupa sa sumunod na 
tanim hanggang sa panahon ng paglilihi ng palay. 

• M as kaunti ang damo sa panahon na tiwangwang ang lu pa. 
• M as kaunti ang kailangang patubig sa paghahanda ng lupa. Halimbawa ay  

hindi masyadong nagkakabibitak-bitak ang lupa at na iiwasan ang pagkawala 
ng tubig sa luwad o malagkit na lupa. 

• Napapadali ang paghahanda ng basang lupa dahil kali mitan ay hindi na  
kailangan ng pangalawang pag-aararo. 

• M as kaunti ang CH4 kumpara sa kung ang  dayami ay inihalo sa panahon ng  
paghahanda para sa halaman. 
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Kasamaang idinudulot ng pagsusunog sa dayami  
 
M araming sustansya ang nawawala at nadadala ng hang in sa pagsusunog ng mga 
halaman at kapaligiran.  Halimbawa, kapag sinunog ang dayami pagkatapos mag-
ani ng palay, lahat ng N, 25% ng P at 20% ng K ay nawawala1. Ang dayami ay pang-
karaniwang may 0.74% N, 0.10% P, 1.81% K at 5.0% na Si. Samakatuwid, kung ang 
dami ng dayami sa bawat ektaryang palayan ay limang  (5) tonelada, ang nawa-
walang sustansya dahil sa pagsusunog ay 37 kilong N, 1.25 kilong P at 18 kilong K. 
Sa N lamang, ito ay katumbas ng 1.6 sakong urea o 3.5 sakong ammonium sulfate 
kung N lang ang pagbabatayan. Sa presyong P1,000 bawat sak o ng urea, ito ay 
nagkakahalag a ng  P1,600. 
 
Ang dami ng nawalang sustansya ay depende sa paraan  ng pagsusunog. Sa mga 
lugar na makina ang ginagamit sa pag-aani, lahat ng  dayami ay naiiw an sa palayan 
at doon na mis mo sinusunog, kaya kaunti ang nawawalang S, P, at K. Sa Pilipinas, 
ang dayami ay ibinubunton sa pinaggigiikan at sinusunog pagkatapos ng anihan. 
Kalimitan ay hindi ikinakalat ang abo sa palayan, k aya nagdudulot ito ng malaking 
pagkawala ng mga elemento. Ang Si, Ca, Mg ay nawawala mula sa abo, pero ang 
N na nasa mas mahabang parte ng tangkay ng palay na n aiwan pagkatapos gapasin 
(30-40 sentimentro) ay naiiwan sa palayan. Dagdag p a, ang ganitong gawain ay 
nagdudulot ng paglilipat ng N mula sa paligid ng palayan papunta sa gitna, o mula 
sa mga nakapalibot na pitak papunta sa gitnang pita k, kung saan pagkatapos ng 
paggigiik, ang mg a natirang halaman ay sinusunog. S a katagalan, ang ganitong ga-
wain ay nagdudulot ng pagdami ng N, K, Si, Ca, Mg sa isang parte ng palayan at 
pagkawala naman sa ibang parte.   
 
M akikitang ang pagtatanggal o pagsusunog ng dayami sa palay an ay malaki ang 
epekto sa balanse ng sustansya, lalo na ang K sa lupa. Ang unang magig ing prob-
lema ng  pagtatanggal ng lahat ng dayami sa palay an  sa loob ng maraming tani-
man ay ang pagkukulang ng K at S sa palayan.  

 
 

 
1 Ponnamper uma, F.N. 1984. Str aw as a sour ce of nutr ients for wetland r ice. p. 117–136. In Organic matter and 
rice. IRRI, Los Baños, Philippines  
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Ang Kahalagahan Ng Tubig 
 
 
 
Tulad ng tao, ang mga halaman ay hindi mabubuhay ng  walang  tubig. Ang nilala-
mang tubig ng mga halaman ay nag-iiba-iba batay sa uri ng halaman at mga istruktu-
ra nito. Pangunahing nagmumula sa lupa ang tubig na taglay ng mga halaman. Ito ay 
sa pamamag itan ng  pagsipsip ng mga ugat ng tubig mula sa lupa. Sa pangkalahatan 
ay hindi pa aabot sa 5% ng tubig ang nasisipsip ng ugat mula sa lupa. Ang natitirang 
tubig sa lupa ay nawawala sa himpapawid sa pamamagitan ng pagsingaw nito bilang 
halumig mig mula sa mga dahon (transpiration). 
 
Ang tamang dami at pinagkukunan ng tubig ang isa sa  pinakamahalagang salik para sa 
matagu mpay na pagpapalayan. Napakahalaga ng wastong  pamamahala ng tubig, lalo 
na sa kasalukuyan na ito ay nagiging limitado na. S inisigurado ng wastong pamamaha-
la ng tubig ang pagkakaroon ng suplay nito maging s a tag-araw kung saan mas mataas  
ang ani dahil sa mas matingkad na sikat ng araw at mas mat aas na pagtugon ng hala-
man sa nitrohenong pataba.  
 

Ang kahalagahan ng tubig sa palay ay ang mga sumusunod: 
 

1.  Malaking bahagi ng halaman - Sa katunayan, sa 100 gramo ng bagong putol 
na dahon, 88 gramo rito ay tubig at 12 gramo lamang  ang tuyong dahon. 

  
2.  Mahalagang sangkap  sa paggawa ng pagkain (photosynthesis) - Ang tat-

long importanteng sangkap na kailangan ng halaman p ara makagaw a ng 
sariling pagkain ay ang hangin (carbon dioxide), enerhiya mula sa araw , at 
tubig. Sa tatlong ito, ang kakulangan sa tubig ang nagpapababa sa dami ng 
pagkaing nagagawa ng halaman. 

 
3. Tagapagdala ng pagkain - Ang tubig ang nagkakarga  ng pagkain 

(carbohydrates) mu la sa mga dahon at sustansya mula sa lupa tungo  sa 
iba’t-ibang parte ng halaman.  

 
4. Nagpapanatili ng mababang  temperatura ng mga dahon - Katulad ng 

paglamig ng kataw an ng tao kapag pinagpawisan ito, napapalamig din ang 
dahon ng tubig. Ang mga butas  na matatagpuan sa da hon (stomata)  ng 
palay ay nagsasara kapag walang tubig. Kapag masyad o namang mainit, 
maraming tubig ang nawawala mula sa dahon at ang mg a ito ay natutuyo. 
Ang ganitong mga kondisyon ay nagpapabagal ng paglaki ng palay. 

 
5. Nagpapatigas ng halaman - Katulad ng hangin sa loob ng mga gulong ng sa-

sakyan, ang tubig sa halaman ay napapanatiling naka tayo, nakabuka, at 
hindi nakabilot ang mga dahon ng palay (Larawan 6.1 ).  
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Epekto Ng Tubig Sa Palay 
 
Ang tubig ay nakakaapekto sa pisikal na kaanyuan ng  palay, sa nutrisyunal at pisi-
kal na katangian ng lupa, at maging sa uri at dami ng iba’t-ibang klase ng damo. 

 
 

1.  Pisikal na kaanyuan ng palay 
 

Sa pangkalahatan, ang taas ng palay ay may direktan g kaugnayan sa lalim ng 
tubig sa palayan. Ibig sabihin, ang paghaba ng tang kay ng palay ay nakasalalay  
sa taas ng antas ng tubig. Kapag humahaba ang tangk ay ng palay ay nagiging 
mas mahina ito at madaling mabali kapag malakas ang  hangin. Sa kabilang 
banda, ang patuloy na pagkatuyo ng lupa ay nagpapab aba naman sa bilang ng 
mga suwi.  
 
Kung ikukumpara ang pagtubo ng palay sa tubigan at katihan (upland), sa 
simula ay mas malaki ang mga halaman sa katihan. Kalaunan ay mas nagiging 
mas mabilis ang pagdami ng suwi, pagtaas ng halaman  at pag lapad at paghaba 
ng mga dahon sa tubigan kumpara sa katihan.  

 
 

Larawan 6.1. Ayos ng halaman na mayroon at kulang sa tubig at  sustansya  

Laylay at 

 nakatungo ang 

dahon 

Tirik at malapad 

ang dahon 
Normal ang 

paglaki 

Bansot o pigil 

ang paglaki 

Tama sa sustansya 

Kulang sa sustansya 
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2.  Kalagayang nutrisyunal at pisikal na katangian sa lubog na tubigan 
 

Isang benepisyo ng pagtatanim ng palay sa lupang nakalubog sa tubig ay ang 
pagdami ng mga nasis ipsip na  sustansya, lalung-lalo na ang phosphorus, po-
tassium, calcium, silicon at iron. Pero kung masyadong mabuhangin ang lupa, 
ang mga sustansyang ito ay tumatagos pababa at hind i na maaabot ng mga 
ugat ng halaman.  

 

3.  Pagkalason ng lupa (soil toxicity) 
 
Ang pagpapanatili sa palayan ng malalim na tubig ay nagiging sanhi ng pagba-
bagong kemikal sa iron at manganese, at maging ng iba pang elemento sa 
lupa. Nagbubunga rin ito sa pagkakalikha ng iba’t-ibang organikong asido 
(organic acids) tulad ng acetic at butyric acid, at mga masamang hangin o 
gas na tulad ng c arbon dioxide, methane, at hydrogen sulfide. Ang sobrang 
dami na c arbon dioxide at hydrogen sulfide ay nagreresulta sa pagbagal ng 
paglago ng mga ugat na nagpipigil sa pagsipsip nito ng mga sustansya mula sa 
lupa, at nagiging sanhi ng pagkabulok ng ugat. Kadalasan itong nangyayari sa 
pagitan ng yugto ng pagsibol ng binhi at pagsisimul a ng pagbubuntis ng palay. 
Ang mga mapaminsalang epekto nang patuloy na pagbah a sa tubigan ay kiniki-
lala bilang mg a sakit, tulad ng Akiochi sa Japan at bronzing sa Sri Lanka. M as 
napapansin ang pagkalason na ito kung ang hangin (o xygen) sa lupa ay nauubos 
na dahil sa mabilis na pagkabulok ng malaking bahag i ng organikong sangkap 
ng lupa.  
Naibabalik ang hangin sa lupa sa pamamag itan ng pag babawas ng tubig at da-
han-dahang pagtutuyo ng mga pinitak. Sa ganitong pa raan, nagaganap ang 
mga kemikal na proseso kung saan nakakasingaw mula sa ibabaw ng lupa ang 
mga nakakalasong mga gas . Ang pagpapapasok ng 2-3 m ilimetrong tubig sa 
pinitak sa bawat araw ay nagdadala ng hangin na nag iging sanhi ng pagtagos 
ng mga nakakalasong mga elemento sa lupa tungo sa mga lugar na hindi na 
abot ng mga ugat ng halaman.  

 
4. Lalim ng tubig at populasyon ng iba’t-ibang uri ng damo 

 
M ay kaugnayan ang halumig mig ng lupa at antas ng tu big sa palayan sa pagsi-
bol ng mga iba’t-ibang uri ng damo. Sa pangkalahatan, gustung-gusto ng mga 
damong tumubo sa kondisyong mamas a-masa at hindi lu bog sa tubig na lupa, 
malig amgam ang temperatura at katamtaman ang liwana g.  

 
M ay malaking epekto sa pagsugpo ng damo ang pagkont rol ng tubig sa maa-
gang yugto ng buhay ng halaman. Ang tamang pamamahala ng tubig sa palay 
na nailipat-tanim ay maaaring gamitin sa pagkontrol ng mga damo. Ang mga 
damong bilog ang tangkay (grasses) ay maaaring puksain sa pamamagitan ng 
paglubog ng pinitak na abot sa 16 sentimetrong lali m ng tubig sa buong buhay 
ng halaman. Kahit limang sentimetro lamang na lalim ng tubig ay nakakakon-
trol na sa pagdami ng mga damong bilog ang tangkay. Ang mga damong tatsu-
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lok ang tangkay (sedges) ay napupuksang tuluyan kapag tuluy-tuloy ang pag-
kalubog ng palayan sa 15 sentimetro at higit pang lalim ng tubig. Ang pagdami 
naman ng mga damong malapad ang dahon (broadleaf) ay mahirap mahulaan 
sa kahit anong lalim ng tubig. 
 

Papaano Nawawala ang Tubig Sa Palayan? 
 
Ang palay ay nangangailangan ng mas maraming tubig kumpara sa ibang halaman. 
Tinatayang ang isang ektaryang palayan ay nakakaubo s ng walong milyong litro o ka-
tumbas ng 400,000 na malalaking lata ng gaas sa buong buhay nito. Para ang tubig ay 
magdulot sa mataas na ani, kailangang masagutan nit o ang pangangailangan ng pag-
kawala ng tubig sa palay sa pamamagitan ng pagsingaw nito mula sa lupa 
(evaporation) at mga dahon (transpiration)  at sa pamamagitan ng pag-agos nito 
palabas ng pinitak (seepage) o pagtagos nito sa lupa tungo sa lalim na hindi n a abot 
ng mga ugat (percolation) (Larawan 6.2). Ang tamang panahon ng pagpapatubig  ay 
mahalaga rin para sa mabilis na paglaki at mataas n a ani ng palay. Ang haba ng pana-
hon bago anihin ang isang barayti, ang uri at  topo grapiya ng lupa, at yugto ng buhay 
ng palay, ang mga salik na nagtatakda ng dami ng tu big na kailangan nito. 
 

Larawan 6.2. Pagpasok at pagkawala ng tubig sa bukid (hydrologic cycle). 
 

1. Pagsingaw mula sa dahon (Transpiration) - Ito ang proseso kung saan pina-
pakawalan ng halaman ang tubig sa pamamagitan ng pa gsingaw nito mula sa 
stomata ng dahon papunta sa himpapawid. M ataas ang pagsingaw sa hapon at 

Water table 

Pagtagas 
(Seepage) 

Pag-agos 

(Drainage/Run-off) 
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mababa bago sumikat ang araw. Ang bilis ng pagsingaw ay naaapektuhan ng 
mga su musunod: halumig mig sa lupa, katangian ng dah on tulad ng lokasyon at 
distribusyon ng stomata at lapad nito (lumiliit ang  dahon dahil sa pagkabilot 
nito), at edad ng halaman. 

 
2. Pagsingaw mula sa lupa (Evaporation) – Ito ay ang pagkawala ng halumig mig  

sa pamamag itan ng pagsingaw mula sa ibabaw ng tubig  o lupa. Naaapektuhan 
ito ng tindi ng sikat ng araw, temperatura, paggalaw ng hangin, porsyento ng 
halumig mig sa hangin (relative humidity) at pagkakanlungan ng mga dahon ng 
halaman (plant cover).  Bumababa ang evaporation kapag maikli lamang an g 
distansya sa pagtanim ng mga tudling na nagreresult a sa pagkanlong ng dahon 
ng halaman. Habang tumatanda ang halaman,  nababawa san na ang pagsingaw 
ng tubig.  

 
Ang kombinasyon ng pagkawala ng tubig mula sa dahon  at sa ibabaw ng lupa 
ay ang tinatawag na evapotranspiration.  

 
3.  Pagtagos sa ilalim ng lupa (Percolation) – Ito ang proseso ng pagkawala ng 

tubig sa pamamagitan ng pagtagos nito sa lupa tungo  sa lalim na hindi na abot 
ng mga ugat ng halaman. Ang pagkawala ng tubig sa p amamagitan nito ay na-
kasalalay sa uri ng lupa at sa topograpiya ng lugar . Ito ay nangyayari kapag ang 
dami ng tubig ulan o tubig galing sa irigasyon na pumapasok sa lupa ay mas 
marami kumpara sa kakayahan ng lupa na sipsipin ito (water holding capaci-
ty).  
 
Isang milimetro or mas mababa pa bawat araw ang naw awalang tubig sa pa-
mamagitan ng perc olation sa lupang luwad at mababaw  ang water table. Sa 
lupang mabuhangin naman at malalim ang water table, ito ay umaabot ng 10 
milimetro sa bawat araw. M agiging mahirap panatilih ing lubog sa tubig ang pa-
layan kapag mat aas ang pagkawala ng tubig sa ganito ng paraan. 

 
Ang iba pang mga salik na nakakaapekto sa percolation ay ang sumusunod: 
may nakatanim ng halaman, dami at distribusyon ng u lan, pagliit ng lupa at 
pagkakabitak-bit ak nito, pagkakasiksik ng lupa, pag baha at lalim ng tubig, at 
pagbabalasaw ng lupa.  

 
4.  Pagtagas (Seepage) - M ahalaga ang kondisyong ito sa mga palayan na katab i 

ng mga natural o artipisyal na kanal na pinagdadalu yan ng tubig (drainage ca-
nal). Sa ganitong sitwasyon, ang nawalang tubig ay hin di na magagamit sa 
pagpapalaki at pangangalaga ng mg a halaman sa karat ig na lugar. Kapag ang 
pagtagas naman ay nangyari mula sa mataas na lugar, ito ay makakadagdag ng 
tubig sa mas mababang bahagi ng bukid. 

 
M apapababa ang ganitong uri ng pagkawala ng tubig s a pamamag itan ng ak-
mang pamamahala ng tubig at maayos na pagmementina ng mga pilapil. M ay 
dalawang uri ng pagkawala ng tubig sa pamamag itan n g pagtagas:   
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 Perimeter seepage – ito ay ang pagdaloy ng tubig  mula sa palayan patungo 
sa sapa o mga lugar na hindi naman tinataniman ng p alay. 

 
Pagtagas mula sa pilapil – ito ay ang pagtagas ng tubig sa pagitan ng mga pila-

pil sa loob ng isang bukid na pinagtataniman ng palay. Hindi ito binibilang 
na pagkawala ng tubig maliban na lang kung lumiban na ang tubig palabas 
sa pinakahuling pilapil.  

 
M ahirap matantya ang pagkawala ng tubig sa pamamagitan ng seepage dahil sa 
malawak na pagkaka-iba ng pagkakasiksik ng mg a pilapil at ang pagpapalitan 
ng pagbasa at pagtuyo ng pilapil malapit sa ibabaw ng tubig. Kadalasan ang 
sobrang pagkawala ng tubig sa pamamagitan ng pagtag as ay sanhi ng mga bu-
tas sa pilapil na likha ng mga hayop at insekto.  

 
Ang seepage at percolation ay nangyayari nang magkasabay at mahirap pag-
hiwalayin sa aktwal na kalagayan sa bukid kaya ang kanilang epekto ay binibi-
lang din na magkasabay. Sa Pilipinas, ang magkasamang pagkawala ng tubig 
dulot ng seepage at perc olation ay 0-2 milimetro bawat araw kapag tag-ulan 
at 2-6 milimetro bawat araw sa tagtuyot. Ang mga it o ay kalahati lamang ng 
pagkawala ng tubig sanhi ng evapotranspiration sa p arehong  panahon. Sa mga 
lugar na hindi maganda ang lupa, ang pagkawala ng tubig sa pamamag itan ng 
seepage at percolation ay umaabot ng 20 milimetro sa bawat araw sa pare-
hong panahon. 

 
5. Pag-agos (Surface drainage or run-off) – Nangyayari ito sa karamihan ng mga 

tubigan at maging sa mga lugar na sahod-ulan. M as matindi rin ito tuwing tag-
ulan. Ang run-off ay resulta ng pagsuplay ng dagdag na tubig sa pinitak na 
puno na ng tubig. Kahit pa ang tubig na ito ay magagamit pa sa susunod na 
taniman, itinuturing itong nawala sa halamang kasalukuyang nakatanim.  

 
   

Mga pamamaraan para makaiwas sa pagkawala ng tubig 
 

• pagpapanatili nang pantay at kaunting tubig lamang sa palayan 
 
• pagbabalasaw ng lupa para madagdagan ang kakayahan ng lupa na hu-

maw ak ng tubig (water holding c apac ity) at mabawasan ang malalim na 
percolation  

 
• pagpapanatili ng mga pilapil sa maayos na kondisyon  para mabawasan ang 

seepage 
 
• puksain ang mga damo para maiwasan ang kumpetisyon sa pagitan nito at 

nang mga palay 
 
• dagdagan ang taas ng pilapil at panatilihing mababaw ang tubig sa loob 

nito. 
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Pangangailangan Ng Tubig Sa Iba’t-Ibang Yugto Ng Buhay Ng 

Palay 
 
Batay sa yugto ng buhay ng palay, ang gamit ng tubig at ang epekto ng kakulangan 
nito ay nag-iiba-iba. M ay mga yugto ng palay na mas  kritikal ang tamang suplay ng 
tubig kung hindi ay nagiging sanhi ito ng pagbaba n g ani. 
 

1. Punla (Seedling stage) - M ababa lamang ang pangangailangan ng palay sa 
tubig sa panahong ito. Sa katunayan, ang mga punlan g  nakalubog sa tubig 
nang matagal ay nagiging matangkad at mahina ang mg a ugat dahil  sa kaku-
langan sa oxygen. M adaling masira ang ganitong uri n g mga punla kapag inili-
pat-tanim.  
 
Ang hindi regular na distribusyon ng tubig sa kaman g-pasibulan sa katihan ay 
nagdudulot rin sa hindi pantay na paglaki ng punla. Gayunpaman ay maganda 
ang paglago at paghaba ng ugat nito. Sa pangkalahat an, kapag kulang ang 
tubig sa yugtong ito ay bumabagal ang paglaki ng mg a punla.    

 
2. Pagsusuwi (Tillering/Vegetative stage) - Ang pagkakaroon ng katamtamang 

bilang ng mga suwi ay isa sa mga mahalagang salik s a pagpapataas ng ani. Pag-
katapos ng paglilipat-tanim, kailangan maglagay ng katamtamang taas ng 
tubig sa palayan para sa maaga at matibay na pagkap it ng mga ugat sa lupa. 
Kailangan din ito para sa pagdami ng mga suwi. Kapag naman mataas ang 
tubig ay nagiging mahina ang mga dahon at tangkay n g palay, at ang mga ito 
ay nagiging mapusyaw ang kulay at madaling mabali. 

 
3. Pagbubuntis hanggang sa pamumulaklak (Reproductive stage) - Ito ang yugto 

kung kailan malakas ang konsumo ng palay sa tubig kung kaya’t ang stress na 
dulot ng kakulangan sa tubig sa panahong ito ay nak akaapekto nang malaki sa 
dami ng ani. 

 
Dalawang bagay ang dapat bigyang pansin sa yugtong ito kapag pamamahala 
ng tubig ang pag-uusapan. Una, ang matinding kakula ngan sa tubig sa pana-
hong ito ay magreresulta sa mas maraming mga uhay n a walang laman. Pa-
ngalawa, kapag sobra naman ang tubig, lalung-lalo n a sa panahong nagbubun-
tis ang palay, nagiging mahina naman ang tangkay at mas madali itong mabali 
kapag malakas ang hangin.  

 
4. Pagkahinog ng mga butil (Ripening stage) - Kaunti na lamang ang pangan-

gaila-ngan sa tubig sa yugtong ito at kahit na manilaw na ang palay, hindi na 
ito na-ngangailangan pang nakalubog sa tubig. Sa pangkalahatan, kailangan 
nang patuyuan ang mga pitak 1–2 linggo bago ang anihan. Para sa mabuhang-
ing lupa, magpatuyo isang linggo bago mag-ani, habang sa lupang luwad na-
man ay magpatuyo dalawang linggo bago mag-ani. Sa g anitong kondisyon, 
mag iging problema nga lamang ang pinsalang dulot ng daga. 
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Mga Epekto ng Kakulangan sa Tubig 
 

• Nakakabawas sa dami ng ani ang kakulangan sa tubig sa kahit anong yugto 
ng buhay ng palay.  

• Ang mga karaniw ang sintomas ng kakulangan sa tubig ay ang mga su-
musunod: pagbilot at pagkasunog ng mga dahon, pagkabansot, matagal na 
panahon bago mamulaklak, mataas na porsyento ng pag kabaog, at mas 
marami ang mga uhay na walang laman. 

• Kailangan masiguro ang suplay ng tubig mula pagbubu ntis hanggang sa pa-
mumu laklak ng palay dahil ito ang yugtong pinakasen sitibo ang palay sa ka-
kulangan ng tubig. 

• Hindi na makakabaw i ang palay kapag nagkaroon ng pagkabaog ng mga 
uhay bilang resulta ng kakulangan sa tubig. 

 
 

Mga Uri Ng Irigasyon At Pamamahala Ng Tubig Na Karaniwang 

Ginagawa 
 

1. Tuluy-tuloy na pagbaha ng hindi dumadaloy ang tubig (continuous flooding 
with stagnant/stationary water) – Ito ay maaaring mababaw, katamtaman o 
malalimang pagbaha kung saan ay pana-panahon or araw-araw na binabago 
ang suplay ng tubig, batay sa pangangailangan ng halaman. 

 
2. Tuluy-tuloy na pagbaha ng dumadaloy na tubig (continuous flooding with 

flowing water) – Kahalintulad din ng nauna, maliban lamang sa pagkontrol ng 
lalim ng tubig batay sa taas ng nakatakdang harang nito (spillways). 

 
3. Salitang pagpapatubig at pagtutuyo (intermittent irrigation) – Ito ang pagpa-

patubig sa mga pitak sa loob ng 4 - 7 araw at pagkatapos ay hinahayaang ba-
hagyang matuyo ang lupa bago padaluyan ulit ng tubig. 

 
4. Pamamahala ng tubig ulan (rainfed water management) – Ito ang sistemang 

nag-iipon ng tubig ulan  sa bukid. Ang kakayahan ng  magsasaka, ang posisyon 
ng mga pitak, dami ng ulan, pagkakasundo ng mga mag sasaka sa mag-
kakatabing palayan, ang antas ng seepage, at ang pa gkadahilig ng lupa (slope) 
ang mga salik na nakakaapekto sa ganitong uri ng pamamahala.  

 
M aliban sa mga nabanggit na, may isa pang uri ng pamamahala ng tubig na isi-
nusulong ng mga mags asakang nagsasagawa ng organiko ng pamamaraan ng pagsa-
saka. Ito ay ang SRI o system of rice intensification.  
 

Ang Pamamahala Ng Tubig sa SRI 
 

Taliwas s a kumbensyonal na papamahala ng tubig, ang  pinitak sa SRI ay hindi 
lubog sa tubig sa buong panahon na nakatanim ang palay. Sa malaking bahagi ng 
buhay ng halaman ay pinananatili lang mamasa-mas a a ng lupa para magkaroon ng 
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mag andang suplay ng hangin sa mga ugat  at sa buong  lugar na may ugat (root 
zone). Ang ganitong kondisyon ang nagbibigay ng kinakailangang oxygen sa mga 
aktibo at magkaka-ibang populasyon ng mga mikroorganismo sa lupa at upang ma-
pakinabangan ang mga N at P na nasa lupa.  

 

Ang pamamahala ng tubig ng SRI sa Pilipinas ay nakabatay rin sa yugto 
ng buhay ng palay.  

 
1. Punla – Tinatanggalan ng tubig ang mga pinitak ilang araw bago maglipat-

tanim. Ginagaw a ito upang makontrol ang mga kuhol at para hindi 
malubog sa tubig ang mga punlang itatanim. 

 
2. Pagsusuwi - Ang pamamahala ng tubig sa yugtong ito ay nahahat i sa dalawa: 
 

• Ang palayan ay pinananatiling mamasa-masa at hindi lubog sa tubig sa 
buong panahon; o 

 
• Salitang pagbasa at pagtuyo (alternate wetting and drying or AWD ) 

ng palayan makailang araw pero hindi pinanatiling lubog sa tubig ng 
mahig it sa isang linggo. 

 
• Ang ikalawang uri ng pamamahala ay mahirap isagawa dahil sa tuluy-

tuloy na pag-ulan tuwing panahon na ng tag-ulan. It o ay nagdudulot ng 
lubog na kondisyon sa palayan ng mga ilang araw lalo pa’t ang mga 
palayan sa ating bansa ay napapalig iran ng pilapil na talagang nagpa-
panatili ng tubig sa loob nito. 

 
• Sa pangkalahatan, ang palayan ay pinanataling mamas a-masa at hindi 

lubog sa tubig. Ito ay iniiwanang walang tubig hang gang sa ang lupa ay 
magkabitak-bitak. Sa ganitong pagkakataon ay maaari nang regular na 
magdagdag ng kaunting tubig kung kinakailangan para lamang ma-
panatiling mamasa-masa ang lupa. Ang ano mang sobrang tubig ay 
kaila-ngang ilabas sa pilapil lalung-lalo na tuwing  umaga. Ito ay gina-
gawa sa pamamagitan ng paglalag ay ng maliit na kanal na padaluyan 
palabas ng pitak.  

 
• Isang araw bago magkontrol ng damo ay pinapapasok ang tubig sa pini-

tak. Ito ay upang mapalambot ang lupa at makatulong  sa mahusay na 
paggamit ng rotary weeder.  

 
3. Pagbubuntis hanggang sa pamumulaklak  -  Sa panahong ito ay hinahayaan 

nang magkaroon ng tubig na mga 1-3 sentimetro ang lalim sa loob ng mga 
pinitak.  

 
4. Pagkahinog ng mga butil - M ga dalawang linggo bago mag-ani, kailangang 

tanggalan ng tubig ang loob ng pilapil.  
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Ang hindi tuluy-tuloy na irigasyon o pagpapatubig (intermittent irrigation) sa 
SRI ay nangangailangan na ang magsasaka ay may mahu say  na kontrol sa pi-
nagkukunan ng tubig. Ito ay posible lamang kung ang magsasaka ay may sari-
ling bomba sa tubig at may tuluy-tuloy na suplay ng tubig-irigasyon. Para sa 
mga magsas akang nakaasa sa irigasyon galing sa National Irrigation Administra-
tion, ang pagsagawa nito ay nagiging mahirap dahil hindi nila kontrolado ang 
tubig. Sa mga lugar na sahod-ulan, hindi rin magbab awas ng tubig ang mga 
magsas aka mu la sa kanilang pilapil dahil sa takot n a wala nang darating pang 
ulan. 
  

Ang batayang agham sa likod ng pamamahala ng tubig sa SRI 
 

Dahil sa kumbensyonal na pamamaraan ng pagtatanim  ng palay kung saan ay 
pinapanatiling  nakalubog ito sa tubig na 2 - 3 sen timetro ang lalim halos sa 
buong buhay nito, marami ang naniniwala na ang palay ay isang uri ng hala-
mang hindi mabubuhay ng hindi nakalubog sa tubig. A ng ganitong nakagawian 
ay pangunahing ginagawa lamang para puksain ang mga damo sa palayan.  
 
Limampung taon na ang nakalipas nang lumabas ang id eyang ang palay ay ma-
bubuhay kahit hindi lubog sa tubig. M arami na ring mga naisulat na nagpa-
pakita na ang matagalang paglubog ng palay sa tubig  ay nagreresulta sa pag-
kaubos ng hangin sa lupa at nangyayari ang mga reak syong kemikal na hindi 
mag anda ang epekto sa paglaki at mg a aktibidad ng mga ugat. 
  
Ang patuloy na pagkalubog ng palay sa tubig ay nakakabawas din sa aktibidad 
ng mga mikroorganismo, tulad ng isang uri ng amag (mycorrhizal fungi),  na 
nabubuhay lamang kung maraming oxygen  sa lupa. Ang mga amag na ito, na 
nakabit sa mga ugat ng palay, ay sumisipsip ng N, P, at K at maging mga cal-
cium, sulphur, iron, manganese, copper, at zinc mula sa lupa at nililipat ang 
mga ito sa ugat ng palay. Ang mga buhok (hyphal filaments) ng mga amag ay  
humahaba ng hanggang 10 - 12 sentimetro papasok sa lupa kaya ang mga ito 
ay nakakasakop ng 10 - 100 beses ng lawak ng lupa k aysa mga ugat lamang. 
M aliban pa rito, ang mga amag na ito ay nakakatulon g sa pagpaparami ng mga 
hormones sa halaman, nakakabuti sa istruktura ng lupa, naka kapigil sa mga 
sakit ng halaman, nakakataas ng mga elemento sa dah on kaya nagiging ma-
tingkad na berde ang kulay nito, at nakakatulong sa mga halamang labanan 
ang iba’t-ibang uri ng stress.    
 
Sa paraang SRI ay nakakatipid ng kalahati sa tubig na ginagamit sa kumbensyo-
nal na palayan. Naiiwasan din ang pinsalang dulot n g pagkalason ng lupa na 
kaakibat ng sobrang patubig. Ito rin ay nagreresult a sa malagong pagtubo ng 
mga ugat.    
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Ang mundo ay nilikha na may mga bagay na mayroon at walang buhay; lahat ng mga 
ito ay magkakaugnay at may kanya-kanyang papel na g inagampanan. May balanse sa 
kalikasan at walang tinatawag na `peste`. Halimbawa  ay ang paglikha ng mga mani-
nila (predator) at sinisila (prey) ay isang pagbabalanse sa populasyon ng bawat isa,  
walang isang namamayani.  Ang tao ay kabilang sa mg a nilikha ng Diyos para manga-
laga sa lahat ng Kanyang nilikha.  Pero sa kagustuhan ng tao na matugunan ang kan-
yang pangangailangan at layaw, maraming ginagawa ang sangkatauhan na sa halip na 
makapagpayaman ng kalikasan ay nakakasira rito.   
 
Mga halimbawa nito sa pagsasaka ay ang paggamit ng lason at kemikal na abono, 
pangmalawakang pagtatanim ng isa lamang klaseng halaman (monocropping) at 
paggamit ng isa o iilang klaseng barayti lamang ng halaman. Halimbawa, bago 
nagkaroon ng Green Revolution, ang mga magsasaka ay gumagamit ng mahigit na 
apat na libong katutubong binhi sa palayan. Sa ngayon, 98 porsyento ng mahigit 
kumulang na tatlong milyong ektaryang palayan sa buong Pilipinas ay natataniman 
lang ng hindi hihigit sa 10 klase ng palay.   Dahil sa mga ito, ang mga natural na pro-
seso sa kalikasan ay nabago.   
 
Noong unang panahon,  hindi naman malaking problema ang mga peste sa sakahan at 
napakarami pa ng uri ng mga hayop ang matatagpuan. Halimbawa, sa palayan ay 
mayroon pang palaka, isda at kuhol na kinakain at nagbibigay ng protina sa mga tao.  
Ang mga ito ay nawala dahil sa paggamit ng mga kemikal (lason) sa pagsasaka. Kaya 
makikitang dahil sa kagustuhan ng tao na mapataas ang produksyon at matugunan 
ang pangangailangan at layaw, napupuwersa ang ilang mga uri ng hayop na maging 
mas kompetitibo para lamang mabuhay. Dahil dito, ang mga ibang may buhay ay 
tinatawag na peste – isang kataga na batay lamang sa pantaong paghuhusga; ang 
konsepto ng peste na nakakasira ay inimbento lamang ng tao.       
 
Sa kumbensyonal o makabagong pamamaraan ng pagsasaka, ang mga ”peste” ay 
dapat kontrolin/patayin/sugpuin at ubusin. Sa ecological pest management (EPM) 
ng LKP, ang pang-ekolohiyang perspektibo ay ”Ang peste ay hindi problema, ito ay 
sintomas na  hindi na balanse ang sistema”. Kaya kung ayaw ng magsasakang  
magkaroon ng peste sa palayan, dapat na pangangasiwaan ang palayan para maibalik 
ang pang-ekolohikal na balanse ng sistemang sakahan. Para magawa ito, 
nangangailangan ng malalim na kaalaman ng mga natural na mekanismo para 
mapanatili ang tamang populasyon ng mga ”peste”  at  ibang maybuhay sa bukid. 
Hindi rin dapat gagawa ng bagay o maglalagay ng kah it ano sa palayan na nakakasira 
ng natural na balanse nito.      
 

Ekolohikal na Pangangasiwa ng Peste 
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Mga Tradisyonal na Pamamaraan (Traditional methods) 
 
Bago tinuruan at nasanay gumamit ng pestisidyo sa sakahan, ang mga magsasaka ay 
gumagamit ng mga tradisyonal, mekanikal, pisikal, kultural, biyolohikal at 
ritualistik na mga pamamaraan laban sa peste. Malaki ang kakayahan ng mga 
magsasaka na lumikha at magpaunlad ng teknolohiya at hindi ito maaaring maliitin.  
Ang ilang mga pamamaraan na ginagamit ng mga magsasaka ay hindi masasabing 
hindi ginamitan ng agham at pagsusuri. Ang mga magsasaka, gaya rin ng mga 
siyentipiko ay nag-oobserba, nagsusubok at nagsusuri.  Sa ngayon, maraming 
tinuklas na sistema at teknolohiya ng mga magsasaka ay nabibigyan na ng pagkilala 
at pagpapahalaga, lalung-lalo na sa mga pamamaraan at pangangasiwa ng mga 
peste na natural at hindi ginagamitan ng pestisidyo o lason. 
 
Ang mga tradisyonal na pangangasiwa ng peste ay ginagamitan ng kultural, 
biyolohikal,  pisikal at mekanikal na pamamaraan (Talaan 7.1). 

 

 

  
Talaan 7.1. Mga tradisyonal na pangangasiwa ng peste 
  

Pamamaraan/Estratehiya Mga Pamamaraan 

Kultural Pagtatanim at paghahalu-halo ng iba’t-ibang klase ng hala-
man 

Pagpapalit-palit ng halamang tinatanim 
Tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani 
Paggamit ng iba’t-ibang barayti 
Pagtatanim ng mga tradisyunal na barayti 
Pangangasiwa ng sustansya sa lupa 
Pangangasiwa ng tubig sa sakahan 
Tamang pag-aararo at paglinang ng bukid 
 

Biyolohikal Pag-aalaga ng bibi at itik (para sa kuhol) 
Pangongolekta o pag-aalaga ng maninila ng peste 
Paghahalu-halo ng iba’t-ibang klase ng tanim sa buk id 
 

Mekanikal at pisikal Pagbabalot ng prutas 
Paglalagay ng panakot at patunog (para sa ibon) 
Pagpipinta sa katawan ng puno ng apog (lime) 
Paghukay/pagtatanggal ng itlugan, itlog  at larvae 
Pamumulot (para sa kuhol o it log nito) 
Pagputol at pag-aalis ng parteng may sakit o peste 
Pagpapausok at paglalagay ng abo, asin, atbp. 
Pagsunog sa mga halamang grabeng inaaake ng peste 
 

Pang-relihiyon o ritwal Pagtatanim batay sa posisyon at laki ng buwan, atbp., mga 
paniniwala batay sa kinagisnang kultura 

Pagsasagawa ng  ilang ritwal sa palayan 
 



 

95959595     

1. Pamamaraang Kultural (Cultural Methods)  
 

Ang mga kultural na pamamaraan ay may direktang epekto sa peste, sa 
pamamagitan ng pagbabago sa kapaligiran para hindi ito maging maganda o 
paborable sa mga pesteng umaatake sa halaman. Binib igyan halaga at pansin dito 
ang natural na ugnayan ng mga maninila, sinisila at  ang kapaligiran nito.  Ang 
pangunahing layunin ay ang pagkakaroon ng pag-iiba-iba ng mga halaman at 
barayti sa sakahan para magkaroon ng pagkakabalanse at pagiging matatag nang 
sistema.  Sa kalikasan, ang iba’t-ibang halaman, hayop at mga insekto ay natural 
na nagbabalanse sa isa’t-isa. Ang mga maninila ang nagsisiguro na ang populasyon 
ng mga sinisila ay naaayon sa kakayahan ng kapaligiran na suportahan at walang 
nakapamamayani sa kanila. 
 
Sa pag-aaral sa 150 paghahambing ng dami ng pesteng insekto sa monocropping at 
bukid na iba-iba ang tanim (bio-diversified farming systems o BDFS), nakitang 
53% sa 149 na pesteng insekto ay mas marami sa monoculture kaysa BDFS. Ang 
obserbasyon na ito ay dahil sa mga sumusunod:   
 

• Ang mga maninila ay malawak ang kondisyon na gusto kaya mas marami 
itong makakain at mabilis itong dumami sa mga kompl ikadong kapaligiran 
na makikita sa bukirin na maraming klaseng halaman. 

• Ang monoculture na taniman ay nagbibigay ng mas purong makakain  at 
simpleng pisikal na kondisyon na nakakaakit sa maraming maninira (peste). 
Marami sa mga ito ay nanatili at dumarami sa purong monocultures. 

• Mahihirapan ang mga maninila na dumami sa monoculture dahil sa likas na 
pagkakapare-pareho ng kondisyon at pagkabuwag ng natural na sistema 
dahil sa ulit-ulit na pagtatanim ng parehong halaman, at madalas na pag-
aararo/paglilinang. 

• Sa pagtatanim ng maraming klaseng halaman sa isang bukirin, mas 
nahihirapan ang mga maninira (peste) na mahanap ang kanyang host 
plant. 

 

Mga Pamaraan 
 

1. Pagtatanim ng mahigit sa isang klaseng barayti ng palay – Sa isang 
pagsusuri sa Tsina kung saan sinubukan ang pagtatan im ng barayti ng palay 
na madaling kapitan ng sakit at hinaluan ito ng barayti ng palay na 
matitibay sa sakit. Nakita na ang ani ay tumaas ng 89%, at ang ibinaba ng 
insidente ng pagkakaroon ng rice blast (isang uri ng sakit) ay 94%, kumpara 
kung isang barayti lamang ng palay ang itatanim.  Ang pamamaraang ito ay 
matagumpay, at mula sa limang bayan noong 1998, nadagdagan pa ng 10 
bayan sa loob lamang ng isang taon, ang hindi na gumagamit ng fungicide.  
Kaya maganda sa palay na 3-5 barayti (variety) ng palay ang itatanim sa 
isang taniman, kagaya ng ginagawa ng mga magsasaka bago nagkaroon ng 
Green Revolution. 
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2.  Pagpapalit-palit ng pananim (crop rotation).  Ang pamamaraang ito ay 
nakakaputol sa siglo ng peste ng nakaraang pananim sa palayang sahod-
ulan. Halimbawa, pagkatapos anihin ang palay, maaar ing magtanim ng 
kahit anong gulay. Ang peste ng palay ay iba sa peste ng gulay. Sa paraang 
monoculture na kung saan paulit-ulit ang pagtatanim ng iisang halaman, 
lalong dumadami ang populasyon ng mga organismong kumakain sa 
nasabing halaman dahil hindi ito nawawalan ng pagkain.  Samantalang ang 
pagpapalit-palit ng tanim na nagsisilb ing host o pagkain ng peste at ng 
non-host o ibang uri ng halaman ay nakakapagpanatili ng mababang 
populasyon ng mga peste na kaugnay ng nasabing halaman na pinagpapalit-
palit.  Ang problema sa damo naman ay mas malaki sa mga damong may 
kaparehong katangian ng halamang inaalagaan.  Bukod sa ang pestisidyo ay 
may epekto sa species diversity, ang ecosystem ay nawawalan ng 
pagkabalanse kung kaya't sa kaunting pagbabago gaya ng tagtuyot o 
pagpalabas ng bagong peste ay grabe na kaagad ang epekto sa halaman.  

 
Ang crop rotation ay epektibo lamang sa mga insektong may limitadong 
pinipiling pagkain (host range), mahaba ang inog ng buhay (isa o higit pang 
henerasyon sa isang taon) at hindi madaling nakakal ipat sa ibang lugar.  
Halimbawa ay ang ilang klase ng ulalo kung saan may isang henerasyon 
lamang bawat taon at ang pagkain dito ay mga katulad ng palay, mais na 
kabilang sa grass family.  At dahil ito ay nabubuhay sa ilalim ng lupa, 
hindi kaagad nakakaalis ang mga ito.  Kaya't ang pagtatanim ng non-grass 
crop tulad ng bulak at utaw bago magtanim ng mais ay makakabawas sa 
populasyon ng ulalo. Ang mais at palay ay dapat din salitan ng halamang 
hindi kapamilya ng mga ito. 

 
3. Pagpili ng angkop na binhi laban sa peste – Ang mga halamang madalas na 

matatagpuan sa isang lugar ay mga napili na ng mga magsasaka na angkop 
sa lugar at matibay sa peste (locally adapted and resistant varieties) sa 
mahabang panahong pagtatanim at pag-oobserba sa mga ito. Ang mga mag-
sasaka ay mapanuri, may kakayahang magpalahi at pumili ng barayti at ha-
laman na sa tingin nila ay kapaki-pakinabang at nababagay o angkop sa 
kanilang kondisyon.  Dahil ang kapaligiran ay patuloy na nagbabago, ang 
paglalahi at pagpili ng binhing angkop at matibay sa mga peste ay dapat tu-
luy-tuloy din.  Ito rin ay dahil ang mga peste ay patuloy ding nakikiayon sa 
kanilang kapaligiran na kanilang ginagalawan pati na sa pare-parehong 
barayti ng binhi na itinatanim. 

 
4. Ang oryentasyon ng taniman at agwat o pagitan ng mga tanim ay may im-

pluwensya rin sa pagdami ng mga peste.  Ang pagitan ng mga tanim at 
tudling, hugis ng punlaan at taas ng halaman ay nakaka-impluwensya sa 
daloy ng hangin. Ito ang pinagbabatayan ng pagiging tuyo o basa ng mga 
dahon na siyang nagiging sanhi ng pagdami ng mga peste.  Sa pangkabuuan, 
kung maganda ang daloy ng hangin sa pagitan ng mga halaman ay mas 
mababa rin ang insidente ng problema sa mga sakit sa halaman.  Pero ang 
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malalaking pagitan ng mga halaman ay nagdudulot ng mas maraming sinag 
ng araw na makakapasok at posibleng magkaroon ng problema sa damo. 
Kaya napakahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga halaman 
para malaman kung ano ang pinakamabisa at magandang pamamaraan ng 
pangangasiwa ng mga peste nito. Marami ng nakapagpatunay na ang 
pagtatanim ng dalawang hanay ng palay (10 sentimetro ang layo) na 40 
sentimetro ang layo bawat hanay ay mas mababa ang peste kumpara sa 
pagtatanim ng palay na 20 sentimetro ang layo ang hanay (kwadrado). Sa 
pagsusuri, nakitang mas madali ang pagdadamo gamit ang rotary weeder 
at mas mababa ang pesteng na-obserbahan sa dalawang hanay kumpara sa 
kwadradong (20 x 20 sentimetro) pagtatanim.   

  
Ang oryentasyon ng mga halamanan ay dapat na nasa silangan-kanluran 
(east to west orientation), para maiwasan ang pagkakaroon ng paglilim ng 
mga halaman at mataas na halumigmig sa himpapawid (mutual shading 
and humidity) na siyang gustung-gustong ng mga pesteng insekto at amag.   

                                                                                                                                                
5. Ang pangangasiwa ng tubig (water management) ay isang pamamaraan na 

epektibo sa pagkontrol ng pagdami ng mga insekto, kuhol at damo.  Ang 
pagkakaroon ng sobrang patubig at mataas na halumigmig ay 
nakakapagpataas ng populasyon ng peste dahil ito ay angkop sa kanilang 
pagdami.  Ang mga kuhol sa palayan ay mas madaling dumami at makalipat 
sa iba’t-ibang halaman at manginain kapag matubig ang palayan.   

 
6. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa bukid (field sanitation) ay dapat gawin 

para maiwasan ang pagkakaroon at pagpasok ng mga bagong peste, pagkalat 
at pangangasiwa ng mga peste.  Ilan sa mga pamamaraan ay ang mga 
sumusunod:  

 
a.  Siguraduhing malinis at puro o walang halo ang mga binhi (lalo na ng 

damo) at pananim na gagamitin (Kabanata 3). 
 
b. Huwag hayaang lumago nang sobra ang mga damo dahil mas mahirap 

na itong kontrolin. Panatilihin lamang ang mga damong 
pinamamahayan ng mga kaibigang kulisap.   

 
c. Tanggalin ang mga halamang pinamamahayan ng mga pesteng insekto 

at ang may mga sakit para hindi na ito kumalat pa. Sunugin kung kina-
kailangan para mamatay ang peste at sakit.  

 
d. Tanggalin o putulin (prune) ang mga bahagi ng halaman na pinamu-

mugaran ng mga pesteng insekto at nakikitaan ng sin tomas ng may sa-
kit.  

 
e. Ihalo nang mabuti sa lupa ang mga pinagtabasang damo, halaman at 

kilib.  Ang mga ito’y makakadagdag sa pagpapaganda sa kondisyon ng 
lupa at maaari ring makatulong sa pagputol sa siglo  ng peste.  Sa 
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paghahalong ito, ang mga peste ay maaaring masaktan, mabilad sa 
araw at mahuli ng mga maninila. 

f. Hangga’t maaari ay huwag mag-iwan ng mga pinag-anihan sa bukid at 
sa halip ay bulukin ito at gawing kompos. 

g. Linisin at hugasan ang mga kagamitan sa bukid gaya ng pala, araro, 
itak at iba pa.  Ang mga itak na ginamit bilang pamutol ng mga 
halamang maysakit ay dapat na lagyan ng alkohol o kaya ay idarang sa 
apoy bago gamitin sa ibang halaman para hindi kumalat ang sakit.   

 

2. Pamamaraang Biyolohikal (Biological Methods)  
 

Ang biological method ay ginagamitan ng iba pang organismo para makontrol ang 
peste.  Ang organismo ay maaar ing maninila, parasitiko, pathogens or competi-
tors na siyang umaatake sa peste. Ang mga peste ay nagsisilbing pagkain sa mga 
natural nitong kaaway.  
 
Nagkakaroon ng bagong peste sa isang lugar kung ang natural nitong kaaway ay 
hindi rito matatagpuan. Ito ay nangyayari dahil sa aksidente o talagang sinasadya. 
Isang halimbawa ay ang kuhol o golden apple snail Ito ay dinala sa ating bansa 
bilang pagkain dahil alam na kumakain ng kuhol ang mga Pilipino. Pero ito ay na-
ging peste dahil napakabilis nitong dumami dahil wa lang natural na kaaway dito 
sa ating bansa. Sa ganitong pagkakataon, maaaring ang natural na kontrol ay ku-
nin sa pinanggalingang bansa nito, angkatin (import) at ipasok din ang natural ni-
tong kaaway para mabawasan ang populasyon ng mapanirang kuhol.   
 
Ang ilang mga pamamaraan para mapangalagaan at dumami pa ang populasyon ng 
mga kaibigang kulisap ay ang mga sumusunod: 

 

1.  Iwasan ang paggamit ng pamatay insekto (Avoid spraying insecti-
cide) – Ang halos lahat ng pamatay insekto ay walang pinipiling papatayin.  
Sa paggamit ng pamatay kulisap, hindi lamang mga peste ang namamatay 
kundi gayun din ang mga kaibigang kulisap na siyang kumakain sa mga 
peste. Mas madalas pa ngang mamatay ang mga kaibigang organismo, gaya 
ng mga gagamba kaysa sa mga pesteng insekto.   

 

2. Panatilihing may nakatanim sa lupa at ibalik din sa lupa ang mga 

pinag-anihan (Maintain ground covers, standing crops, and crop 
residues) – Kailangan ng mga kaibigang kulisap na maninila ng matitirhan 
bilang proteksyon at ito ay matatagpuan nila sa mga iba’t-ibang uri ng ha-
lamang nakatanim. Mula rin sa mga halamang ito maninirahan ang kanilang 
kinakain, maaari rin itong magbigay ng pulot (na siyang mahalagang pag-
kain ng mga maninila at parasitoid) at nagsisilbing proteksyon sa pabagu-
bagong panahon. Marami nang pag-aaral ang nagpapatunay na mas mara-
ming kaibigang kulisap ang natatagpuan sa mga lugar  kung saan ang pagha-
handa ng lupa ay binabawasan at sa mga lugar kung saan hindi na nililinang 
ang lupa (no tillage). Ang mga kaibigang kulisap rin ay nagtutungo mula sa 
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mga kahuyan, bakurang halaman at iba pang lugar na may halaman sa mis-
mong sakahan.  Kung kaya’t ang pagpapanatili ng mga lugar na patuloy na 
may halaman ay makakatulong sa pagpapanatili ng mga kaibigang kulisap. 

 
Sa isang lupang walang tanim, ang mga kaibigang kulisap ay maaari ring 
mamatay dahil wala itong masisilungan.  Ang halinhinang pagtatabas sa 
strip ay nakakapagbigay ng panahon sa mga kaibigang kulisap na makalipat 
sa mga strips na may panabing na sa kanila.  Sa gan itong uri ng 
pamamaraan, patuloy na mayroong kaibigang kulisap na siyang makakapag-
panatili sa lebel ng populasyon ng peste na hindi masyadong magiging ma-
panira. 

 

3. Pagtatanim ng mga halaman para sa mga kaibigang kulisap (Grow 
specific plants for the beneficial organism) – Ito ay ang pagtatanim ng 
cover crop, mga halaman na mapagkukunan ng pollen at magsisilbing baha-
yan ng mga kaibigang kulisap at pagsasalit-salit ng iba’t-ibang pananim 
para magkaroon ng iba’t-ibang uri ng mapagtataguan o tirahan ng mga kai-
bigang kulisap. Sa panahong walang tanim na palay, magtanim ng paayap, 
munggo, mais, sili, bawang, sibuyas at utaw. Ito ay magsisilbing bahayan 
ng mga natural na maninila (natural enemies). Kung kayang itaas ang ibang 
parte ng palayan, magtanim ng maliliit na bloke ng mga halamang ito, ka-
sabay ang palay para dumami ang mga natural na maninila. Ang mga kapa-
maraanang ito ay makakatulong pa sa paglago at pagdami ng mga kaibi-
gang kulisap na magsisilb ing biological control.  

 
4. Panggagalingan ng pollen at pulot para sa mga kaibigang kulisap 

(Provide pollen and nectar sources for beneficial insects) – May mga 
uri ng putakti at maninila na kumakain ng pollen, nectar, o pulot.   Ang 
mga halamang may maliliit na bulaklak lalo na yung mga kulay dilaw (hal. 
mga halamang nabibilang sa pamilyang Umbelliferae o halamang may mga 
bulaklak) ang pinakamagandang pinagkukunan ng pulot  para sa mga maliliit  
na parasitoids pero hindi na ito nababagay sa malalaking maninila.  Ang 
ibang namumulaklak na damo ay maaari ring pakinaba-ngan ng iba pang 
kaibigang kulisap. 

 
5. Farmscaping - ito ay ang pagsasaalang-alang sa pagpaplano ng bukid kung 

saan isinasama ang lugar na tirahan ng mga kaibigang kulisap para ito’y 
manatili sa bukid at dumami. Ang tirahan ng kaibigang kulisap ay may mga 
katangiang nabanggit na sa nauna katulad ng pagkakaroon ng mga hala-
mang namumulaklak (pagkakaroon ng kombinasyon ng iba’t-ibang haba rin 
ng buhay ng halaman at bulaklak para masigurado na may pollen at nektar 
sa panahong kailangan). Ang iba pang katangian ay ang pagkakaroon ng 
lugar na pagkukunan ng tubig, may makakain, pangingitlugan, may protek-
syon sa hangin at iba pang kondisyon.  

 
6. Pataasin ang organic matter ng lupa. Ang organic matter ay mas 

binibigyang diin sa katihan (upland) at hindi masyado sa tubigan dahil 
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binabalasaw ang lupa sa tubigan. Pero ang organic matter ay napakahalaga 
dahil ito ang pundasyon ng siklo ng enerhiya na nagsusuporta sa mataas na 
populasyon ng mga kaibigang maninila. Ang mataas na organic matter ay 
nagpapababa ng pagtagos ng sustansya sa lalim na hindi maaabot ng ugat 
ng palay. Itong prosesong ito ay isa sa pinakamahalagang dahilan ng 
pagkawala ng sustansya sa mabuhangin na lupa, mga lupa kung saan ang 
dayami ay tinatanggal at sinusunog na isang malaking dahilan kung bakit 
mababa ang organic matter nito (Kabanata 5).   

 

7. Palay-Isdaan. Ang paglalagay ng palaisdaan sa palayan, at pag-aalaga ng 
isda kagaya ng karpa, tilapia, hito ay nagpapababa ng paggamit ng 
pestisidyo at kemikal na abono, pati ng populasyon ng mga insekto katulad 
ng mga ngusong kabayo at  rice leaf folders (2–6 beses), planthoppers at 
yellow stem borer. Ang mga isda ay kumakain ng itlog ng planthopper at 
leafhopper na nasa labas ng dahon. Ang magkasamang palay at isdaan ay 
nakakatulong din sa pagbaba ng populasyon ng damo at nagpapaganda ng 
lupa.  

 

8. Pag-aalaga ng itik. Ang paggamit ng itik ay malawakang ginagawa sa 
Tsina at Vietnam. Ang itik ay kumakain ng stem borer, leaf folders, tipak-
long, plant hoppers, ngusong kabayo, at iba pang peste ng palay. Ang isang 
itik ay kumakain ng 100 peste bawat oras at mabilis  na nagpapababa ng 
populasyon ng peste lalo na sa yugtong nag-uumpisa at panggitnang pag-
susuwi (early to mid-tillering stage).  

 
Ang pinakalayunin ng pangangalaga ng mga kaibigang kulisap ay para mabawa-
san ang problema at pinsala dulot ng mga peste at h indi lamang sa pagpa-
parami ng bilang ng mga maninila o parasitoids.  Ang populasyon ng peste at 
tindig ng halaman ay ilan lamang sa mga salik na kasama sa ebalwasyon ng 
pagiging epektibo ng mga pamamaraang ginagawa para mapangalagaan ang 
mga kaibigang kulisap. 

 

3. Pisikal at Mekanikal na Pamamaraan (Physical & mechanical 
methods) 

 

Ang mga pamamaraang pisikal at mekanikal ang pinakamatanda at pinakasim-
pleng pamamaraan ng pangangasiwa ng peste. Ang mga pamamaraang ito ay hindi 
magastos, hindi nakakasira sa kapaligiran, at mabis a sa ilang peste. Ilan sa 
pamamaraang nasubukan na sa palayan ay ang mga sumusunod:  
        

1. Pamumulot. Ito ay mabisa kung ilang halaman lamang ang inaatake ng 
peste at epektibo sa mga pesteng madaling makita at  mabagal gumalaw. 
Sa pagkontrol ng kuhol halimbawa, malaki ang binabawas sa pagdami ng 
peste kung dudurugin ang mga it log nito o kaya naman ay pagpulot sa 
matatandang kuhol para hindi na makapangitlog . Ito  ay epektibo at ipina-
payo dahil kapag pestisidyong pamatay kuhol ang ginamit, ang shell ng 
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patay na kuhol ay nakakasugat sa sinumang makakatapak dito.  
   
 2. Pa-ilaw na bitag. Ang prinsipyo nito ay naaakit ng ilaw ang mga insekto. Sa 

palayan, ang mga naaakit ng ilaw ay ang armyworm, bugs, brown 
planthopper, rice gall midge at stem borer. Ang pa-ilaw na bitag 
(Larawan 7.1) ay ginagawa gamit ang mga lokal na materyal, kagaya ng 
kawayan at sawali. Ito ay inilalagay sa paligid o sa loob ng palayan at ang 
ilaw ay binubuksan sa gabi. Sa ilalim ng ilaw ay may isang palanggana na 
may tubig na may sabon. Kapag naakit ang mga insekto, ito ay nakokolekta 
sa palangganang may tubig. 

 
3. Dapuan at pahingahan ng ibon sa may palayan (Bird perches). Ito ay 

nagsisilbing dapuan at pahingahan ng mga ibon habang naghahanap ng mga 
insektong makakain sa palayan. Gustong magpunta ng mga ibon sa palayan 
na kung saan ay mayroon silang pagpapahingahan. Ang mga simpleng ma-
teryales na maaaring gamitin ay kawayan o maliliit na sanga ng puno. Ang 
pagtatanim ng kawayan sa gilid ng palayan ay maaaring gawing natural na 
dapuan ng mga ibon. Ang mga peste ng palay na kinakain ng ibon (Black 
drongo Larawan 7.2) ay ang mga sumusunod: stem borer (Scirpophaga in-
certulas), army worm (Spodoptera litura), berdeng ngusong kabayo 
(Nephotettix virescens), brown plant hopper (Nilaparvata lugens), at leaf 
folder larva (Cnaphalocrocis medinalis).  Ang paglalagay ng palaisdaan sa 
palayan ay nakakaakit din ng mga ibon.  

 

Ano ang Maaaring Gawin kung ang Problema ay ang Ibon? 

Larawan 7.2. Black drongo  
(Dicrurus macrocercus) 

Larawan 7.1. Pailaw na bitag 
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Ang ibon ay isang malaking problema kapag ang palay ay nasa yugto ng 
paggagatas (milk stage) at nahihinog na (early maturing grain). May mga 
magsasakang nag-uulat na kung minsan ay nangangalahati ang ani nilang 
palay dahil sa ibon. Ang pinakamatinding problema ay ang tatlong klase ng 
maya (Lonchura malacca, L. leucogaster, at L. punctulata—Larawan  7.3) 
na marami sa Pilipinas. Ang kadalasang ginagawa ng mga magsasaka laban 
sa maya ay takutin ito sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon ng 
mga sumusunod na pamamaraan:  
 

a. bird boys na gumagawa ng ingay para 
takutin ang maya; 

b. paglalagay ng mga tali na may nakaka-
bit na lata at bato na tumutunog ka-
pag mahangin; 

c. panakot na tau-tauhan (scarecrows)  
sa paligid ng palayan; 

d. paglalagay sa gitna ng palayan ng pu-
ting bandera na gumagalaw kapag 
mahangin; at paglalagay ng kahoy o 
kawayan na umiikot o tagapagbunsod 
(propeller) sa palayan. 

 
Ibinahagi ng ilang magsasaka na taga-
Mindanao na ang isang ginagawa nila ay ang 
pagtatanim ng  palay na may sungot (awn) sa 
gitna ng bukid. Na-obserbahan na ang maya 
ay nanginginain kadalasan sa gitna ng 
palayan, at ayaw nila ng palay na may su-
ngot.  
 
Sa isang eksperimento na ginawa sa  Nueva 
Vizcaya, ang mga dapuan ng ibon na sadyang 
inilagay sa palayan ay nilagyan ng pandikit. 
Ang pandikit ay inihanda ayon sa direksyon 
ng isang lokal na magsasaka na ang isang 
hanapbuhay ay ang panghuhuli ng ibon. Ang 
pandikit ay galing sa katas ng dalawang puno 
Antipolo/Anubing (Artocarpus spp.) na ininit 
sa apoy hanggang maging madikit. Ito ay ipi-
napahid sa mga dapuan na inilagay sa paligid 
ng palayan. Ang maya ay umiiwas sa mga da-
puan na pinahiran ng pandikit hanggang li-
mang araw, hanggang mawala ang bisa ang 
pandikit. Hanggang madikit pa ang dapuan, 

Lonchura Malacca 

Lonchura punctulata 

Lonchura leucogastra 

Larawan 7.3. Tatlong klase 
ng maya sa Pilipinas 
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maraming maya ang nadidikit sa dapuan at hindi na makaalis. Ang teorya 
ay yung mga nadikit na maya ay gumawa ng tunog o tawag na pagkabalisa 
na naririnig at nagbababala sa ibang maya na umiwas sa palayan. 

 
4. Malagkit na tabla/cardboard (sticky traps). Maraming lumilipad na in-

sekto ang naaakit sa kulay dilaw, asul at puti. Ang cardboard na kinu-
layan ay pinapahiran ng malagkit na bagay gaya ng gamit na langis ng 
motor, mantika, langis ng niyog at nilalagay sa lokasyon na estratehiko 
at dapat hindi nakaharap ng diretso sa araw. Ang mga cardbooard ay 
pinapalitan linggu-linggo. Ang kulay ng cardboard ay depende kung ano 
ang malaking problema. Ang puti ay para sa thrips, flea beetles at ilang 
klaseng bugs at ang dilaw ay sa pangkalahatang pagg amit. Dapat subay-
bayan ang dami ng nahuhuling insekto ng iba’t-ibang cardboard at kung 
anong kulay ang mas maraming nahuling insekto.  

 

Pangangasiwa ng golden kuhol 
(Carmelita Cervantes) 

 
Ang golden kuhol ay isa sa pangunahing peste ng palay sa buong bansa. Ang kemi-
kal (molluscicide) ang kadalasang ginagamit na pagpuksa sa pesteng ito. Pero na-
papansin na kahit iba’t-ibang klase na ng kemikal ang gamitin ay hindi pa din ito 
mapuksa at habang tumatagal, lalo pa itong dumarami  at lalong humihirap ang 
pagsugpo dito.  
 
Ang PhilRice (2001) ay masusing pinag-aralan ang go lden kuhol at ang mga paraan 
sa pagsugpo nito.  Malawak din ang mga karanasan ng mga magsasakang gumgamit 
ng organikong paraan sa pagpuksa ng peste. 
 
Ang mga katangian ng golden kuhol at papapaano ito naninira ay mahalaga sa 
likas-kayang pagpuksa.  
 
Sa Panahon ng Paghahanda ng Lupa 
 

• Bago ang huling pagsusuyod, pulutin ang mga golden kuhol sa loob ng pini-
tak sa umaga at gabi, mga panahong ang kuhol ay akt ibo at madaling pulu-
tin. 

• Gumamit ng mga halaman na nakakalason ng golden kuhol. Halimbawa ay 
gugo (balat), tubang kamisa (dahon), sambong (dahon), tuba-tuba (dahon), 
gabi-gabihan (dahon), tabako (dahon), kalamansi (dahon), tubli (ugat), ma-
kabuhay (dahon), at pulang sili (bunga), makabuhay (dahon at puno), neem 
(dahon)1. Maaari itong ikalat sa bukid. 

1Philippine Rice Research Institute. Management Options for  Golden Apple Snai l. Maligaya, 
Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija. 2001. Http//www.applesnail.net  
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• Sa panahon ng huling pagsusuyod, gumawa ng mababaw na kanal sa gilid ng 
pinitak sa pamamagitan ng paghila ng isang sako na may mabigat na bagay 
(Larawan 7.4). Dito magpupuntahan ang mga golden kuhol at mapapadali 
na ang pamumulot. Maaari din maglagay ng dahon ng gabi o bayabas para 
maakit doon ang mga golden kuhol. 

• Maglagay ng pangsala sa daanan ng tubig para maharangan ang kuhol na ka-
sama sa patubig at hindi makapasok sa palayan (Larawan 7.5). 

• Mainam din ang paggamit ng carbonized rice hull (CRH).  Isabog ang CRH sa 

Larawan 7.4. Maliliit na kanal kung saan nagtatago ang mga golden kuhol ka-
pag kulang ang tubig para mapabilis ang pangongolekta 

Larawan 7.5. Panala sa pasukan ng tubig na nakaharang sa pagpasok ng 
golden kuhol sa pinitak ng palay. 
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mga lugar na maraming kuhol tulad ng mga kanal sa loob ng mga pinitak at 

sa mga lugar na dinadaluyan ng tubig. 

Sa Panahon ng Pagtatanim 
 

• Kung talagang problema and golden kuhol, maglipat-tanim ng 25-30 gulang 
na punla. 

• Kung ang punla ay itatanim ng mas bata pa sa 15 araw, ang lupang 
tataniman ay dapat basa lang at hindi baha.  Panatilihin ang ganitong 
kondisyon hanggang 5-7 araw pagkalipat-tanim para maiwasan ang pinsala 
ng peste sa batang punla. Pagkatapos nito ay maaari nang magpatubig para 
masugpo ang pagsibol ng damo. 

• Panatilihing mababaw ang tubig (2-3 sentimetro) sa pinitak magmula 
tatlong araw pagkalipat-tanim. Panatilihin mamasa-masa at hindi lubog sa 
tubig ang palayan sa buong panahon ng paglago ng palay. Magkapalitang 
pagbasa at pagtuyo (alternate wetting and drying) sa palayan. Sa paraang 
ito hindi madaling makakalipat at manginginain ang golden kuhol. 

• Sundin ang rekomendadong dami at agwat ng pagtatanim para maging 
matigas ang puno ng halaman. 

• Maglagay ng mga tulos na kawayan sa mga lugar na palaging may tubig o 
kaya ay sa mga kanal para duon pumunta ang mga golden kuhol at doon 
mangitlog. Mapapadali nito ang pangongolekta at pagsira ng mga itlog. 

• Kolektahin ang mga kuhol o ipakain sa mga bibe o baboy. Mas mabilis ang 
pangongolekta kung gagamit ng pang-akit kagaya ng dahon ng gabi, papaya, 
at talumpunay (trumpet flower). Mainam din gamitin ang golden kuhol sa 
paggawa ng fermented kuhol amino acid (KAA) na ginagamit na foliar  
fertilizer.   
Babala: huwag kakainin ang mga kuhol na galing sa palayan  na gumagamit 
ng mga kemikal. 

• Gumamit ng mga binhi na mataas magsuwi at hindi gusto ng golden kuhol 
kagaya ng PSB RC36, Rc38, Rc40, and Rc68  at mga tradisyonal na binhi na 
may parehong katangian. 

 
Pagkatapos Mag-ani 
 

• Pastulan agad ng itik ang mga pinitak ng palay pagkatapos mag-ani hang-
gang sa huling pagsusuyod ng susunod na taniman. Pastulan uli 30-35 araw 
pagkatapos magtanim ng paagang binhi at 40-45 araw para sa pahuling 
binhi. 

• Patuloy na pagsira o pagpisa ng itlog ng golden kuhol. Ang golden kuhol ay 
maaaring mangitlog ng 1000-1200 itlog sa isang buwan kaya ang pagsira ng 
mga it log ay isang mabisang paraan ng pagsugpo ng kuhol sa palayan. 

• Kung angkop sa lugar, magtanim ng naiibang uri ng halaman. Ito ay mainam 
na paraan sa pagsugpo ng peste dahil ibinabaon ng kuhol ang sarili sa 
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Kahon 1. Mula sa kaalaman, obserbasyon at pagsubok ay nakagawa ang 
isang magsasaka ng teknolohiya o pamamaraan sa panga-

ngasiwa ng “golden kuhol” sa palayan  
 

Problema --- Ang golden snail (kuhol) ay isang malaking problema sa palayan, at 
malakas itong magpababa ng aning palay.  Si Mang Rodolfo Oray ay nakaranas din ng ga-
nitong problema pero nakahanap din siya ng solusyon. Kanya nang tinanggap na ang 
kuhol ay parte na ng kanyang palayan at kanyang sinaliksik kung ano ang silbi o kahala-
gahan ng kuhol sa kanyang palayan at bakit ito nananatili sa palayan 
 
Mula sa ilang prinsipyo --- Sa isang pagsasanay at patuloy na pakikipag-ugnayan sa 
iba’t-ibang magsasaka at kaibigang siyentipiko, nalaman ni Mang Rodolfo na ang gus-
tung-gustong kainin ng kuhol ay ang mga bagong punlang palay at bagong kalilipat 
tanim (hal. 25 days-old seedlings) dahil ito ay malambot pang kainin. Ito nga ang na-
ging batayan kung kaya’t ang dapog method (10-15 day old seedlings) ay hindi inire-
rekomendang paraan ng pagpupunla sa mga lugar na maraming kuhol sa halip ay ang 
paglilipat-tanim ay minamabuti na gawin kapag ang punla ay may edad na 30 araw 
at mas matanda na.  

Kasong babasahin (Case documentation) – Ito ay isang pamamaraan ng isang magsa-
saka sa pagkontrol at paggamit ng “golden kuhol”. (Kahon 1) (Hango sa: Oray, R., 
Edaño, M.L.S. and O.B. Zamora. 2002.  “Sustainable Agriculture in a Small-Scale Re-
source-Limited Farm. Case documentation of the farm of Mr. Rodolfo Oray”. SEARCA, 

mamasa-masang lupa kapag tag-araw. Ang kuhol ay kayang matulog ng 
anim na buwan at gumigising at nagiging aktibo uli kapag nagkaroon ng 
tubig ang palayan. 

• Ilantad ang mga kuhol na natutulog sa pamamagitan ng pag-aararo para ito 
ay mamatay. 

• Ang langgam at tipaklong ay nakakatulong din sa pagkontrol ng golden 
kuhol sa pamamagitan ng pagkain nila ng itlog nito (Larawan 7.6). 

• Patuloy na mamulot at pagpatay sa mga malalaking go lden kuhol. Ito ay  
nabubuhay ng 2-6 na taon at madaling dumami. Ang pinakamapanirang laki 
ng kuhol ay kapag ito ay kasinglaki ng butil ng mais (10 mm) hanggang 
kasinglaki ng bola ng pingpong (40 mm).  

Larawan 7.6. Ang pulang langgam at ang tipaklong na mahaba ang sungot  ay 
kapwa kumakain ng itlog ng kuhol. 
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Obserbasyon sa sakahan --- Kanyang na-obserbahan na mas gustong kainin ng mga 
kuhol ang mga malalapad ang dahon kaysa sa palay.  Inaatake lamang ng kuhol ang 
palay kapag walang mga halamang malapad ang dahon na matatagpuan. 
 
 Pagsasaliksik at eksperimentasyon --- Nangulekta siya ng ilang kuhol para obser-
bahan kung anong pagkain ang mas pipiliin nito ayon sa mga nakikita sa kanyang 
palayan. Kanyang nakita na mas gusto nito ang dahon ng gabi (Colocasia esculenta), 
hinog na bayabas (native) at ang malambot na parte ng saha ng saging. Kaya’t ang 
ginawa niya ay nagtanim siya ng gabi sa maliit na lugar malapit sa palayan. 
 
Mula sa obserbasyon at experimentasyon ay nakabuo ng teknolohiya --- 
Hangga’t maliliit at bata pa ang palay (25 days old  o mas bata pa), ay pinakakain 
niya muna ang mga kuhol ng dahon ng gabi o iba pang halaman na gusto ng kuhol 
maliban sa palay.  Kapag matigas at medyo matanda na ang palay (30 araw o mas 
matanda na) binabawasan niya pagpapakain ng kuhol at hinahayaan na niya itong 
bumalik sa palayan at kainin ang mga sumibol na damo. 
  

Ano ang mga karaniwang peste at sakit ng palay at kailan ito 

nagiging problema? 
 
Iba’t-ibang peste ang maaring umatake sa iba’t-ibang yugto ng palay (Talaan 7.2). 
May mga peste gaya ng whorl maggot na umaatake sa punla pa lang. Maaaring hindi 
masyadong malaki ang epekto nito sa palay dahil may kapasidad ang palay na mag-
suwi. Pero kapag ang kuhol ang umatake sa seedling stage, maaring maubos lahat ng 
ipinupunla at kailangang maghulip (replant) na dahilan ng pagtaas ng gastos sa labor 
at binhi. Ang armyworm at cutworm ay maaring dumami at maging mapanira sa 
yugto ng punla at pamumulaklak dahil kinakain nito ang mga dahon pati na rin ang 
tangkay ng palay.  
 
Dapat na malaman kung anong yugto makakaapekto ang mga peste para malaman 
ang mga dapat gawin para maiwasan ang hindi magandang epekto nito sa halaman. 
Ang mga naunang talakayan ay nagbigay na ng iba’t-ibang pamamaraan na maaaring 
pagpilian ng gagawing pangangasiwa sa mga pesteng nabanggit. 
 
Hindi lamang mga peste ang problema sa palay kundi mga sakit din. Mahalaga na ma-
laman kung ano talaga ang sakit ng halaman para malapatan ng tamang pangangasi-
wa. Ang mga mahalagang sakit ng palay, sintomas at pamamaraan ng pangangasiwa o 
pagkontrol o pag-iwas sa pagkakaroon nito ay makikita sa Talaan 7.3. 

  
Matatagpuan sa Talaan 7.4 ang ilang halamang maaring gawing botanikal pesticides 
ng mga magsasaka. Ang paggamit ng botanical pesticides ay ayos kung ito’y magiging 
parte lamang ng transisyon at hindi rin dapat umasa rito. Pinakamabuti pa rin kung 
ang magiging balanse ang kapaligiran. 
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Talaan 7.2. Mga mahalagang peste sa  iba’t-ibang yugto ng pagtubo ng palay 

Yugto Parte ng Halaman Peste Scientific Name 

Buto (Seed) 
  

  Langgam 

Seedling maggot 

Solenopsis geminata 
Atherigona oryzae 

Punla (Seedling 
Stage) 
  

punlang nailipat 
tanim 

Armyworm 
Cutworm 
Golden apple snail/kuhol 

Seedling maggot  

Mythimna separata 
Spodoptera litura 
Pomacea canaliculata  
Atherigona oryzae 

tangkay at dahon Armyworm 
Cutworm 

Golden apple snail 

Mythimna separata 
Spodoptera litura 
Pomacea canaliculata 

Pagdadahon 
(Vegetative 
Stage) 

suwi Armyworm 
Cutworm 
Grasshoppers/tipaklong 
Green leafhopper o berdeng 
ngusong kabayo 
Mealybug 
Rice black bug o atangya 
Rice caseworm 
Rice gall midge 
Rice leaffolder                     
Rice/Corn seedling maggot 
Thr ips 

White grub 

Whorl maggot 

Mythimna separata 
Spodoptera litura 
Oxya spp. 
Nephotettix spp. 
  
Brevennia rehi 
Scotinophara spp. 
Nymphula depuntalis 
Orseolia oryzae 
Cnaphalocrocis medinalis  
Atherigona oryzae 
Baliothrips biformis 

Leucopholis irrorata 
 
 
Hydrellia philippina 

  
  

whorl   Grasshoppers 

Whorl maggot 

Oxya spp. 
Hydrellia philippina 

  
  

tangkay Armyworm 
Rice stem borer 

Whorl maggot 

Mythimna separata 
Chilo suppressalis 
Hydrellia philippina 

  dahon 
  
  
  
  
  
  

Cutworm 
Green leafhopper o berdeng 
ngusong kabayo  
Locusts o balang 
Rice black bug o atangya 

Rice leaffolder  

Spodoptera litura 
Nephotettix spp. 
  
Locusta migratoria 
Scotinophara spp. 
Cnaphalocrocis medinalis  

Pagbubuntis at 
Pamumulaklak
(Reproductive 
Stage) 

panicle o uhay Armyworm 
Green leafhopper o berdeng 
ngusong kabayo 
Locusts o balang 
Rice black bug o atangya 
Rice caseworm 
Rice leaf folder                     
Rice stem borer 

Thr ips 

Mythimna separata 
Nephotettix spp. 
  
Locusta migratoria 
Scotinophara spp. 
Nymphula depuntalis 
Cnaphalocrocis medinalis  
Chilo suppressalis 
Baliothrips biformis 

  butil  
  

Rice bug 

Stink bug 

Leptocorisa oratorius 
Leptocorisa varicornis 

Pagkahinog 
(Maturation 
stage) 

butil Rice bug o atangya Leptocorisa oratorius 

Brown planthopper                   Nilaparvata lungens        
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Talaan 7.3. Mga sakit, sintomas, pamamaraan ng pag-iwas o pagkontrol at mga 

halamang maaaring gamitin sa pagkontol ng mga ito 

  Amag  
(Fungus) 

Bakterya 
(Bacteria) 

Bayrus 
(Virus) 

Sintomas sa ha-
laman dahil sa 
sakit 

Pagbabago ng kulay 
Namamatay ang parteng may 

sakit 
Natutuyo/namamatay ang 

par teng maysakit, nalalanta 
May parang pulbos na puti o itim 

ang parteng inatake 
Malansang amoy 
 

Hindi normal na pagtubo 
Pagkabulok na mamasa-
masa at may                                                                           
masamang amoy 

Panunuyo at pagkamatay 
 

Nangungulot na dahon 
Nangangapal at naninigas 

na dahon 
Batik-batik at naninilaw na 

dahon 
Hindi regular ang korte ng 

dahon 
Namumutla o dilaw  na 

spots sa mga dahon 
Nabababansot na halaman 
Maraming maliliit na suwi 

na hindi normal 

Halimbawa ng 
mga sakit 

Sheath blight, Blast, 
Brown spot 

Bacter ial leaf blight, 
Leaf str eak 

Tungr o 
Grassy stunt virus 

Pag-iwas at 
pagkontrol 
  

Pumili ng barayti na matibay sa 
fungus 

Itanim sa tamang distansya na 
kung saan ay naaar awan at 
nahahanginan ang pagitan ng 
mga halaman 

Sigur aduhing balanse ang sustan-
sya sa  lupa at malusog ang 
halaman 

Tanggalin ang halamang maysa-
kit 

Palaging panatilihing malinis ang 
palayan 

Kontr olin ang damo 
Pagpalit-palitin ang halaman na 
hindi magkakapareho ng 
pamilya. 

Pumili ng matibay na 
bar ayti 

Sigur aduhing ang binhi ay 
walang dalang peste o 
hindi galing sa hala-
mang may peste. 

Itanim sa tamang distan-
sya na kung saan ay 
naaarawan at naha-
hanginan ang pagitan 
ng mga halaman 

Tanggalin agad ang hala-
mang may sakit 

Laging siguraduhin na 
malinis ang gamit sa 
bukid, gaya ng itak, 
pala at iba pa. Kung 
kailangan, pahiran ng 
alkohol o chlor ox ang  
mga ito. 

Huwag magtatrabaho o 
mag-iikot sa palayan 
pag basang-basa ang 
halaman. 

Bunutin ang halamang 
may sakit at itapon/
sunigin sa tamang 
lugar . 

Panatilihing malinis ang 
palayan 

Kontr olin ang damo 

Kontr olin ang insektong 
nagdadala ng virus, 
gaya ng leafhopper  at 
aphids 

Haluan nang ibang halaman 
ang palayan para mai-
wasan ang maagang 
pag-atake ng mga insek-
tong nagdadala ng vir us 

Bunutin ang mga halamang 
lubos nang apektado ng 
bayr us at tanggalin 

Panatilihing malinis ang 
palayan 

Kontr olin ang damo 
Huwag magtatrabaho o 

mag-iikot sa palayan 
kapag basang-basa ang 
halaman. 

  

Mga halamang 
gamot na maaa-
ring gamiting 
pang-spray 

Sabila, Basil, Cor iander, 
Bawang, Luya, Lemongrass, 
Mint, Neem, Sibuyas,  
Papaya, Ihi ng hayop,Baking 
soda, Compost tea, Copper , 
Milk spray, Sulfur , Sabon 

Mint, Dumi at ihi ng 

hayop, Chlor ox ,  

Copper , Sulfur  
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Talaan 7.4. Mga halamang maaaring gawing botanical pesticides 
Pang alan Scientific Name  Katangian Peste  

Akapulko Cassia alata Isang uri ng palumpong na 
tumataas ng 1.5 to 6.0 
metro, nabubuhay sa kung 
saan malapit sa tubig, ang 
bunga (pods) nito ay pahaba 
at kulay kape at may dilaw  
na bulaklak 

Par a sa amag, inihahalo sa 
pangbomba ng amag 

Kaoys/Kubong Dios corea hispada Gumagapang na halaman, 
ang laman (tuber ) ay nilalaga 
at ginagawang pangbomba, 
makati ito 

Atangya o r ice bugs 

Luya/Ginger  Zingiber officinale Tir ik at makinis na halaman 
kung saan ang laman ay gina-
gamit sa pagluluto 

Gener al 

Kakawate o madre de 
cacao 

Gliricidia s epium May taas na 3-10 metro, pink 
ang bulaklak, ang pods ay 
makipot na pahabang bilog 
(10-14 sentimetro) 

Kinakalat sa palayan laban 
sa caseworm, r epellant 

Makabuhay/Manungol Tinospora rumphii Gumagapang at may haba na 
4-10 metro, ang tangkay ay 
may lapad na 1 sentimetro, 
ang dahon ay hugis puso, 
mapait ang tangkay 

Ber deng ngusong kabayo o 
gr een leafhopper  

Paminta/Black pepper Piper n igrum Gumagapang at makinis ang 
tangkay. Kumpul-kumpol ang 
maliit na bungang bilog at 
maitim. 

Gener al 

Sanhemp/Sunhemp Crotalaria s pp. Maitim ang buto nito. Pest attractant 

Siling labuyo/Red hot 
pepper  

Caps ium frutescens  May taas na 1.0-1.5  metro. 
Ang bulaklak ay maaring 
mag-isa o mayroon sa bawat 
dulo. Maanghang ang bunga 
nito na siyang ginagamit na 
pangbomba. Ang bunga ay 
may haba na 1.5 to 2.5 
sentimetro. 

Gener al 

Tanglad/Lemon gr ass Cymbopogin  citrates Mabango ang dahon na 
ginagamit din sa pagluluto. 
Ang langis nito ang siyang 
nakamamatay sa peste. May 
taglay na 5% volatile oil/
langis, may citral at kaunting 
methyl heptone and 
ter penes, depentine. 

Gener al r epellant 

Tuba Croton tiglium Mataas na puno. Ang buto ay 
bilog at kulay kape na siyang 
ginagawang pang-ispray 

Gener al 

Tubang bakod/ 
Physic nut 

Jathropa curcas Dahon at sanga ang 
ginagawang pang-ispray o 
pangbomba, ber de ang 
dahon na madagta 

Bukbok ng mais, palay, 
munggo; para din sa ku-
hol; pambugaw din ng 
ipis, daga at langaw  
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Habang lumalaki ang palay ay marami nang mga bagay na nakapagpapababa sa dami 
at kalidad ng ani nito. Pero maging ang mismong pag-aani at pagpoproseso ng palay 
ay maaaring makadagdag pa sa pagbaba ng dami at kalidad ng ani. Ang mga maling 
pamamaraan sa pag-aani at pagpoproseso maging ang hindi kaaya-ayang panahon at 
kondisyon kung kailan at saan isinasagawa ang mga ito ay malaki ang kontribusyon sa 
pagbaba ng ani. Tinatayang 1-35% ang nababawas sa kabuuang ani dahil sa hindi ta-
mang pag-aani at pagpoproseso. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang 
mga tamang hakbang sa pag-aani at iba pang mga gawain pagkatapos nito gaya ng 
paggigiik, pagtutuyo at pag-iimbak para hindi umabot sa punto na malulugi ang mag-
sasaka at masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan.   
 
 

A. Pag-aani ng Palay 
 

May ilang mga katanungan na dapat masagot kung mag-aani ng palay. Ito ay ang 
mga sumusunod: 
 

Ano ang mga dapat gawin bago mag-ani? 
Ano ang tamang panahon ng pag-aani? 
Anu-ano ang mga palatandaan na maaari nang anihin ang palay? 
Anu-ano ang mga pamamaraan ng pag-aani? 

 
1.  Ano ang mga dapat gawin bago mag-ani? Kailangan munang tanggalin ang 

tubig sa palayan 10-14 araw bago mag-ani para sa ma lagkit na lupa at 5-7 araw 
naman para sa mabuhanging lupa. Ginagawa ito para mas mapadali ang pag-
aani dahil matigas na ang lupa at hindi na gaanong maputik. Ito rin ay ginaga-
wa para hindi maputikan o madumihan ang inaaning palay.  

 

2.  Ano ang tamang panahon ng pag-aani? Sa mga mainit na bansang gaya ng 
Pilipinas na nasa tropikong bahagi ng mundo, napakahalaga ang pag-aani sa 
tamang panahon. Ang palay na inani sa tamang panahon ay karaniwang mabi-
gat ang timbang at nagtataglay ng maraming sustansya na mahalaga para sa 
mga kakain nito. At para naman sa gagamitin bilang binhing pantanim, ang 
pag-aani sa tamang panahon ay nangangahulugan na nasa hustong gulang na 
ang binhi at nagtataglay ng sapat na pagkain na kailangan sa pagsibol nito.  

 
Kung napaaga ang pag-aani ng palay, maaaring hindi pa hinog ang mga butil at 
malaki ang  posibilidad na wala pang laman. Bumababa rin ang porsyento ng 
bigas na maaaring makuha kapag kiniskis ito. Kung ang aanihin ay pang-binhi, 
ang maagang pag-aani ay magdudulot ng hindi magandang kalilad ng binhi at 
mababang antas ng pagsibol nito. Ito ay dahil hindi pa sapat ang pagkaing naii-
pon ng binhing maagang inani.  

Pag-aani at Pagpoproseso ng Palay 
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Sa kabilang dako, ang pag-aani nang huli sa takdang panahon ay maaaring 
magdulot ng pagbaba ng ani ng humigit-kumulang sa 10% dahil sa kusang pag-
kalaglag o pagkalagas ng binhi mula sa uhay at pagkahulog nito sa lupa. Maaari 
ring kusang sumibol ang binhi habang ito ay nasa uhay pa lalo na’t akmang-
akma ang kondisyon sa ating bansa para sa pagsibol nito. Dahil mas matagal 
bago anihin ang binhi, malaki rin ang posibilidad na atakihin pa ito ng mga 
peste gaya ng daga, ibon at insekto. Katulad ng palay na maagang inani, 
bumababa rin ang dami ng nakukuhang bigas kung ito ay kikiskisin na dahil sa 
pagkadurog.  

 
 

3. Anu-ano ang mga palatandaan na maaari nang anihin ang palay? Mga 
palatandaan na maaari ng anihin ang palay ay ang mga sumusunod:  

 
a.  Walumpu hanggang walumpu’t limang porsyento (80-85%) ng mga butil sa 

uhay ay hinog na o kakulay na ng natuyong dayami (L arawan 8.1). 
  
b.  Ang mga butil sa bandang ibaba ng uhay ay matigas o malabato na. Malala-

man ito sa pamamagitan ng pagpisil sa butil gamit ang hinlalaki at hintutu-
ro.  

 
c.  Ang taglay na halumigmig o moisture content ng butil ng palay ay 20-24%. 

Malalaman kung tama na ang moisture content ng butil ng palay sa pama-
magitan ng pagkagat dito. 

Larawan 8.1. Tamang panahon ng pag-aani ng palay. 

Hindi pa hinog ang 

mga palay 

Maaari nang anihin ang 

palay sa yugtong ito 

Sobrang gulang na ang palay, 

may nalalagas ng mga butil 

Maliit at berde pa 
ang butil 

Mabibintog, matigas at 
halos lahat (80%) ng butil 

ay kulay dilaw na 

Lahat ng butil 
ay dilaw at 

nalalagas na 
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Anu-ano ang mga pamamaraan ng pag-aani? 
 
1. Pag-aani gamit ang karet. Ang paggamit ng karet sa pag-aani ang karani-

wang ginagamit ng mga magsasaka. Kayang gumapas ng 40-50 kilo ng palay sa 
loob ng isang oras sa pamamaraang ito. Kapag ito ang gagamitin, pinuputol 
ang halamang palay ng 61-91 sentimetro mula sa pinakamababang bahagi ng 
uhay o 15-25 sentimetro mula sa lupa. 

 

2. Pag-aani ng uhay. Sa ibang bahagi ng Pilipinas gaya sa rehiyon ng Cordillera, 
uhay lamang ang siyang inaani. Ito ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na 
kutsilyo na nakakabit sa bilog na kahoy (Larawan 8.2). Ito ay kilala sa tawag na 
rakem  sa Mt. Province, lakom sa Kalinga at gamulang sa Ifugao. Sampu hang-
gang labing-limang bigkis ng uhay ang kayang anihin sa loob ng isang araw. Ka-
tumbas ito ng 20-30 kilong palay. Itinuturing na masyadong matrabaho ang pa-
mamaraang ito pero ang kagandahan dito ay kaunti lamang ang nalalagas na 
butil mula sa uhay. 

 

Sa pamamaraang ito, pinuputol ang palay ng 46 sentimetro mula sa pinakama-
babang bahagi ng uhay. Mas maikli ito kaysa sa naunang pamamaraan ng pag-
gamit ng karet kung kaya’t mas marami ang naiiwang dayami. Kadalasan, ang 
mga naiwang dayami ay ginagamit bilang pakain sa mga hayop o pataba sa 
palayan. Mas madali rin ang pagbibitbit nito mula sa palayan patungo sa bahay 
ng magsasaka o sa pag-iimbakan nito dahil maaaring itali ang humigit-
kumulang sa 20 bigkis ng uhay sa magkabilang dulo ng kawayan (Larawan 8.2).  

Larawan 8.2. Pag-aani ng uhay (panicle harvesting). 

Ito ang paraan ng pagdadala ng inaning uhay 

mula sa palayan patungo sa bahay o lugar na 

pag-iimbakan 
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3. Pag-aani gamit ang makinang pang-ani. Ito ay nababagay lamang sa mga 
lugar na patag at sa mga malalaking palayan. Marami ang naaani gamit ito 
kumpara sa dalawang naunang pamamaraan. Humigit kumulang dalawa’t kala-
hating ektarya ang natatapos anihin sa loob ng isang araw gamit ang pamama-
raang ito. Dahil pinapatakbo ang makinarya sa pamamagitan ng gasolina, med-
yo malaki ang gastos. Nakapagdudulot din ito ng polusyon sa hangin na maaa-
ring makadagdag sa pag-init ng ating mundo (global warming). 
 
Sa paggamit ng makinarya, maaar i ring mabago ang nakagisnan na nang 
karamihan sa ating magsasaka - ang pagkuha ng mga mag-aani na tatanggap ng 
ikasampu ng ani bilang upa o kabayaran (isang sako sa bawat sampung sako ng 
palay na maaani). 

 

B. Pagpoproseso ng Palay (Larawan 8.3) 
  

Ang layunin ng pagpoproseso ay para makakuha ng binhing malinis, puro at 
mataas na kalidad na maaaring imbakin o hindi kaya ay para madaling maisagawa 
ang mga susunod pang proseso katulad ng paghahanda sa binhi bago imbakin, 
paglilipat sa ibang lugar at pagpupunla. Kasama sa pamamaraan ng pagpoproseso 
ng binhi ang (1) paggigiik, (2) paglilinis, at (3) pagtutuyo. 

 

1. Paggigiik  
 

Ang unang operasyon pagkatapos anihin ang palay ay ang paggigiik. Hangga’t 
maaari, dapat ay giikin kaagad ang naaning palay la lo kung basa pa ang mga 
ito para maiwasan ang pagkabulok ng butil at pagbaba ng kalidad. Ang mga 
butil, lalo na yung mga nasa ilalim ng bunton o tumpok na hindi agad nagiik ay 
umiinit at maaring magdulot ng pagsibol o pangingitim ng butil lalo na kung 
matagal itong pinabayaan na nakabunton lamang. Kung hindi maiiwasan ang 
pagbubunton, ikalat nang medyo manipis ang mga pinutol na uhay para hindi 
masyadong uminit o tumaas ang temperatura sa bunton. 
 
Ang paggigiik ay maaaring manwal o mekanikal. Marami pa ring magsasaka ang 
hanggang sa ngayon ay gumagamit ng manwal na paraan ng paggigiik lalo na 
yung mga maliliit lang ang sinasakang lupa. Pero ang magsasakang medyo 
malaki-laki ang lupang sinasaka at kayang bumili o magbayad ng renta ng ma-
kinang panggiik ay mas pinipiling gumamit ng mekanikal na thresher.  

 

a. Mga Paraan ng Paggigiik  
 

i. Gamit ang paa.  Sa paraang ito, ang ginapas na palay ay ikinakalat sa 
sahig na may sapin at kinikiskis gamit ang mga paa hanggang mahiwalay 
ang butil sa uhay. Ang tuluy-tuloy na paggigiik gamit ang paa ay nakaka-
paghiwalay ng mga 14.5 kilo ng butil mula sa uhay sa loob ng isang oras.  
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ii. Gamit ang pamalo. Sa paraang ito, inihihiwalay ang butil sa uhay sa pa-
mamagitan ng paghampas sa palay gamit ang patpat. 

 
iii. Gamit ang hampasan. Ito ang pinakakilalang paraan na ginagamit ng 

magsasaka para mahiwalay ang butil sa uhay.  Ang hampasan ay maaa-
ring gawa sa pinagkabit-kabit na putol ng kawayan o  kahoy na may pu-
wang (Larawan 8.3). Sa hampasan, ang mahalaga ay ang lakas ng pagta-
ma ng palay sa matigas na bagay kapag ito ay inihampas.  Ang isang tao 
ay maaaring makapaggiik ng 20-60 kilo ng butil sa loob ng isang oras ga-
mit ang hampasan. 

Larawan 8.3. Mga hakbang sa pagpoproseso ng binhi. 
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iv. Gamit ang thresher. Ang thresher ay mekanikal na paraan ng pagta-
tanggal ng butil mula sa uhay. Ito ay sa pamamagitan ng mga ngipin ng 
umiikot na threshing drum na tumatama sa mga butil. Sa kabila ng mas 
mahal ang paggamit ng thresher, madaming magsasaka ang  mas pinipili 
na itong gamitin dahil sa mga sumusunod na kadahilanan:  

 
• Mabilis matapos ang paggigiik. Kaya nitong maggiik ng hanggang dala-

wang tonelada sa isang oras. 
• Hindi kailangan ng madaming trabahador. Sapat na ang tatlong tao 

para paandarin ang makina at bantayan ang paggigiik. 
• Mas maayos nitong napaghihiwalay ang butil at uhay kaya mas kaunti 

ang nasasayang na butil. Mas kaunti din ang nadudurog na butil. 
• Kasabay ng paggigiik ay tinatanggal o inihihiwalay na din ang mga 

dayami kaya malinis na ang nakukuhang butil.  
 
 

b. Mga nasasayang na butil sa paggigiik 
 

Kahit anong pamamaraan ng paggigiik ang gamitin, hindi maiiwasang may 
mga nasasayang na butil. Iba-iba lang ang dami ng nasasayang depende sa 
paraan ng paggigiik. Sa mekanikal na panggiik (thresher), maraming dahi-
lan sa pagkakaroon ng nasasayang na butil. Ang ilan dito ay ang mismong 
dahil sa makina, ang kondisyon ng palay na gigiikin, at ang taong magpa-
patakbo ng makina o operator nito. Dahil sa iba-iba ang gumagawa ng 
thresher, iba-iba din ang kapasidad ng makina para paghiwalayin ang butil 
at uhay. Ang kondisyon ng gigiiking palay ay may epekto din sa paggana ng 
makina. Ang iba-ibang barayti ng palay ay magkakaiba ang tugon pagdating 
sa pagiging madali ng paghihiwalay ng butil sa uhay. Ang paggigiik ng 
basang palay ay nakakadagdag sa dami ng nasasayang na butil dahil mas 
madaling madurog ang basang butil kapag giniik gamit ang makina.  Idag-
dag pa dito ay kung gaano kahusay ang taong magpapatakbo ng makina.  

 

Anu-ano ang mga nasasayang na butil sa paggigiik?  
 

i. Butil na hindi nagiik. Ito ang mga butil na nanatiling nakakabit sa uhay 
maging manwal man o mekanikal ang paraan ng paggigiik. Sadyang 
may mga butil na mahirap tanggalin sa uhay kaya ang mga ito ay naii-
wan. Sa mekanikal na thresher, ang isang maaring dahilan sa mga butil 
na naiiwan sa uhay ay dahil maiksi o kulang-kulang ang ngipin ng 
thresher kaya hindi naaabot ang ibang butil. 

 
ii. Butil na napapasama sa dayami. Nangyayari ito kapag gumamit ng 

mekanikal na thresher. Ito ay mga butil na natanggal mula sa uhay pe-
ro nakasama sa paglabas ng dayami dahil sa hindi pantay na pagsubo 
ng palay sa thresher. Sumasala ang paglabas ng dayami na may kasa-
mang mga butil kapag hindi pantay ang pagsusubo ng palay sa thre-
sher. 
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 iii. Butil na nadadala ng ihip ng hangin mula sa makina. Dahil sabay na 
naggigiik at naglilinis ang thresher, may mga butil na hindi maiwasang 
kasabay na madala palabas ng hangin habang naglilin is ng giniik na bu-
til. Para mabawasan ang nasasayang na butil dahil sa ihip ng hangin ng 
makina, ayusin ang daanan ng hangin.   

 

Mga paraan para mabawasan ang mga nasasayang na butil sa pag-

gigiik 
 

i.  Ibunton ang inaning palay sa maliliit na tumpok.  
 
ii. Giikin kaagad ang palay pagkaani para mabawasan ang nasasayang na 

butil dahil sa mga pagkaantala at pagkababad ng butil sa masamang 
elemento katulad ng masamang panahon, mga daga o ibon. 

 
iii. Kung gagamit ng thresher, ilagay ito malapit  sa bunton ng inaning pa-

lay para mabawasan ang nasasayang na butil dahil sa hindi maayos na 
pagdadala ng mga inani papunta sa lugar na paggigiikan o hindi maayos 
na pagsubo ng gigiikin sa thresher. 

 
iv. Iwasan ang paggigiik ng palay na masyadong basa dahil bukod sa madali 

itong madurog, mas mahirap ihiwalay sa uhay ang basang butil. Kung 
gagamit ng mekanikal na thresher, dumidikit ang butil sa thresher kaya 
mahihirapang linisin at paghiwalayin ang dayami at butil. Kung hindi 
talaga maiwasang giikin ang basang palay at gagamit ng thresher, ba-
wasan ang dami ng isinusubong palay sa thresher.  

 

2. Paglilinis 
 

Bakit mahalaga ang paglilinis ng binhi?  
 
Ang paglilinis ng binhi ay isang mahalagang aspeto ng pagpoproseso dahil 
malaki ang epekto nito sa pag-iimbak ng binhi at sa kalidad nito kapag ipa-
pagiling. Nakakaapekto rin ito para sa pagpapanatili ng kaayusan ng gilingan 
ng palay lalo na kung may mga kahalong bato ang mga butil ng palay.  
 
Mahalagang malinis agad ang palay pagkatapos giikin sa pamamagitan ng pag-
tatanggal ng ibang binhi o butil at ibang dumi katu lad ng dayami. Mas mabilis 
bumaba ang kalidad kapag inimbak ang palay na madaming kahalong dumi. 
Bumababa rin ang  makukuhang bigas kapag ipinagiling ang palay na madaming 
dumi lalo na kung may kasamang mga bato.  

 

Mga paraan ng paglilinis ng binhi  
 

Karamihan sa mga ginagamit na mekanikal na thresher ay may kapasidad nang 
linisin ang binhi kasabay ng paggigiik. Kaya ang butil ng palay na dumaan sa 
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ganitong giikan ay hindi na nililinis. Pero sa manwal na paggigiik kailangan ta-
lagang linisin pa dahil ang mga butil ay madaming kahalong dayami, bato, 
tangkay ng damo at iba pang mga dumi. 

 
Sa Pilipinas, ang manwal na paraan ng paglilinis na malimit ginagawa sa butil 
ng palay ay ang pagtatahip o paggamit ng bilao. Ang mga butil na lilinisin ay 
nakabunton sa patag na bahagi ng palayan at may sapin na net o kulambo. 
Nilalagyan lang ng tamang dami ng butil ang bilao at pagkatapos ay dahan-
dahang ibinubuhos pasalungat sa direksyon ng hangin. Dahil mas magaan ang 
mga kasamang dumi kaysa sa butil ng palay, nadadala ang mga ito ng hangin 
kaya naihihiwalay ang dumi sa butil. Paulit-ulit lang itong ginagawa hanggang 
malinis lahat ang mga butil. Pero may mga panahon na hindi sapat ang lakas 
ng natural na hangin o hindi masyadong mahangin kaya gumagamit ng ibang 
kasangkapan katulad ng bentilador (electric fan) para magkaroon ng sapat na 
lakas ng hangin sa paglilinis.  
 
Sa ibang lugar, ang ginagamit sa paglilinis ng butil ay tinatawag na bithay. 
Parang bilao rin ito pero mas malaki at malalim nang kaunti. Ang isa  pang ka-
tangian nito na naiiba sa bilao ay ang pagkakaroon nito ng mga butas na sapat 
ang laki para malaglag ang nililinis na butil. Dahil mas malaki ito kaysa sa bi-
lao, isinasabit ito sa puno o kaya ay gumagawa ng sabitan na yari sa kawayan. 
 

3. Pagtutuyo  
 

Ang palay na bagong ani ay may moisture content na 20% o mahigit pa. Ang 
ganito kataas na moisture content ay hindi angkop sa pag-iimbak at paggiling.  
Kailangang tuyuin agad ang binhi para bumaba ang halumigmig at mas humaba 
ang buhay sa imbakan. Kung patatagalin sa ganito kataas na halumigmig ang 
binhi, madali itong mabulok o mamatay. Mahalaga na manatiling mataas ang 
kalidad ng binhi hanggang sa susunod na taniman dahil dito nakasalalay ang 
pagkakaroon ng magandang punla. 

 

a. Mga dahilan sa pagtutuyo ng binhi 
 

i. Mapababa sa 14% ang moisture content ng binhi na siyang angkop sa pag-
iimbak para tumagal ang buhay ng binhi sa imbakan. 

ii. Maiwasan ang pagsibol ng binhi at ang pagdami ng amag at bakterya na 
nakakasira sa kalidad ng binhi. 

iii. Mapigilan ang pag-atake ng mga insekto. Maiwasan ang pag-iiba ng ku-
lay ng butil dahil sa pag-init ng mga ito at mataas na halumigmig. 

 

b. Mga salik na nakakaapekto sa tagal ng pagpapatuyo ng binhi ng 

palay 
 

i. Inisyal na halumigmig (moisture content)– Mas mahabang oras ang ka-
kailanganin sa pagtutuyo ng binhi kapag mas mataas ang inisyal na 
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moisture content nito. Hindi dapat biglain o madaliin ang pagtutuyo ng 
binhi lalo na kung mataas ang halumigmig dahil hindi magiging pantay 
ang pagkakatuyo ng mga binhi. Kapag minadali ang pagtutuyo, maaaring 
tuyo na ang balat o ang labas ng binhi pero ang loob ay hindi pa. At da-
hil hindi pa masyadong tuyo ang loob, madali rin itong mabulok. Kapag 
mabagal naman ang pagpapatuyo, madali itong kapitan ng mga sakit o 
amag lalo na kung masyadong mataas ang moisture content ng binhi. 

 
ii. Temperatura – Mahalaga na tuyuin ang binhi ng palay sa tamang tem-

peratura depende kung para saan ito gagamitin. Kung ang binhi ay ga-
gamiting pantanim, ang ligtas na temperatura sa pagtutuyo ay hindi da-
pat lalampas sa 43.3oC. Kung ang binhi naman ay bibigasin, ang tempe-
ratura sa pagtutuyo ay hindi dapat lalampas sa 54.4oC. Ang temperatu-
rang 52oC ay kayang patayin ang kahit na anong binhi kasama ang palay. 

 
iii. Halumigmig sa hangin (relative humidity) – Ang halumigmig sa hangin 

ay ang dami ng tubig sa hangin. Mas madaming tubig sa hangin, mas 
mataas ang halumigmig sa hangin. At kapag mataas ang halumigmig sa 
hangin, hindi maganda ang magpatuyo ng binhi. Matagal ang pagtutuyo 
sa ganitong kondisyon dahil mabagal ang pagtanggal sa tubig o halumig-
mig mula sa binhi. 

iv. Paraan ng pagtutuyo – Ang pinakamura at pinakamadaling paraan ng 
pagtutuyo ay ang pagpapatuyo sa araw. Pero kung ang binhi na patutu-
yuin sa araw ay gagamiting pananim, hindi maaari ang tuluy-tuloy na 
pagpapatuyo sa maghapon. Ito ay dahil ang temperatura pagdating ng 
ikalawa hanggang ika-apat ng hapon (2-4 pm)ay maar ing lumampas sa 
angkop na temperatura sa pagtutuyo ng binhing pantanim. At kung 
mataas ang halumigmig ng binhi, maari itong maluto at mamatay. Ang 
pinakamainam na oras sa pagtutuyo ng binhing pananim ay sa umaga, 
sa pagitan ng  ika-8 hanggang ika-10 ng umaga (8-10 am). Kung 
susundin ang angkop na oras na nakasaad dito, aabutin ng ilang araw 
ang pagpapatuyo ng binhing pananim. Pero sa panahon ng tag-ulan na 
hindi tuluy-tuloy ang pagsikat ng araw, mahirap ang pagpapatuyo ng 
binhi. Para maiwasan ang problema sa pagbaba ng kal idad ng binhi ka-
pag hindi agad ito natuyo dahil sa kawalan ng araw, magkaroon ng al-
ternatibong paraan ng pagtutuyo gaya ng pagpapahangin ng mga binhi 
o kung may mekanikal na pantuyo o dryer. 

 

c. Dalawang paraan ng pagpapatuyo at paano ito ginagawa?  

      (Talaan 8.1) 
 

1. Pagpapatuyo sa araw. Dalawang klase ng pagpapatuyo sa araw ang  gina-
gawa sa Pilipinas. 

 
a. Sa unang klase, ang inaning palay kasama pa ang uhay ay it inatali ng 

maluwag at hinahayaang matuyo ng ilang araw. Ang tagal ng pagtutuyo 
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ay depende sa panahon, sa kinagawian sa lugar, at kung may maga-
gamit na thresher.  

 
b. Sa pangalawang klase, ang mga butil ay inilalatag sa ibabaw ng patuyuan 

katulad ng semento, banig, at sa lambat na maliliit  ang butas (Larawan 
8.4). Siguraduhin lang na malinis ang ibabaw ng gagamiting patuyuan 
para maiwasan ang kontaminasyon ng mga butil. Ang kapal ng pag-
kakalatag ay dapat 2-4 sentimetro. Ang mga butil na pinatutuyo sa se-
mento ay dapat haluin tuwing makalipas ang 30 minuto hanggang isang 
oras para pantay-pantay ang pagkakatuyo at  hindi masyado uminit. 

 
2. Pagpapatuyo gamit ang mekanikal na pantuyo (dryer) 

 
Sa pamamaraang ito, ang mga giniik na butil ay inilalagay sa loob ng isang 
parang malaking bukas na kahon na may kapasidad na hanggang 10 tonela-
da. Ang mga butil ay pinatutuyo sa pamamagitan ng mainit na hangin na 
galing sa makinang pinapatakbo gamit ang gasolina o  diesel. Mabilis magpa-
tuyo gamit ang mekanikal na dryer at maaring kontro lin ang temperatura 
nito. 

  

Larawan 8.4. Tamang paraan ng pagtutuyo. 
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d. Paano mo malalaman kung sapat na ang pagkatuyo ng binhi?  
 

May mga paraan para malaman kung sapat na ang pagkakatuyo ng binhi na 
hindi na kailangan ng mga espesyal na gamit. Ang mga paraang ito ay sim-
ple, libre at madaling gawin. Ito ay ang mga sumusunod:  

 
1. Ang binhing sapat na ang pagkakatuyo ay matigas at hindi madaling 

madurog kapag kinagat.  
2. Kapag hinati ang butil, makikitang mas malinaw ang kulay ng loob ng bu-

til o wala na yung kulay na parang sa tisa. 
3. Mula sa matingkad na kulay ng balat kapag basa o bagong ani, nagiging 

mas mapusyaw ang kulay kung sapat na ang pagkatuyo. 
4. Kapag hindi nagpawis ang binhi  sa loob ng selyadong bote na ibinilad sa 

araw. 
5. Kakaibang kalansing ng butil kapag hinawakan o ibinuhos. 

Talaan 8.1. Kagandahan at kahinaan ng pagpapatuyo sa araw at sa pamamagitan 
ng mekanikal na pamamaran. 

  Pagpapatuyo sa araw  Mekanikal na pagpapatuyo 

Kagandahan   

Madaling makahanap ng lugar na 
maaaring paglalatagan ng bin-

hing patutuyuin (halimbawa: 

basketball court, konkretong 

kalsada) 
 Mura at libre ang konsumo ng en-

erhiya 

  

 Mas mataas na kalidad ng binhi 
 Mas kaunti ang nasasayang na butil 

kasama ang nadudurog na butil 

 Maaring magpatuyo kahit hindi ma-

ganda ang panahon 
  

Kahinaan   

Pag-crack o pagkabasag ng butil 
dahil sa masyadong mabilis na 

pagkakatuyo 

 Ang malimit na paghahalo ay nag-

dudulot ng pagkatanggal ng balat 
ng butil  

Sobra o hindi pantay na pagtutuyo 

 Nadudurog ang butil kapag nada-

daanan ng sasakyan sa kalsada 
 Mahirap isagawa kapag makulimlim 

o maulan dahil kapag muling na-

basa ang natuyong butil, buma-

baba ang kalidad ng binhi 

 Ang mataas na temperatura ay na-
kakabawas sa amoy ng palay 

 Matrabaho 

  

Malaking puhunan ang kailangan pa-
ra mabili ito, maliban sa araw-

araw na gastusin para sa pagpa-

patakbo nito 

 Dagdag na gastos para sa gasolina 
at kuryente 
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Ang palay gaya ng ibang binhi ng halaman ay humihina o nasisira habang tumatagal. 
Ito ay dahil sa mga pagbabago sa kondisyon kung saan ito iniimbak gaya ng tempera-
tura at halumigmig. Isama pa rito ang mga insekto, amag (fungi) at bakterya 
(bacteria) na maaaring umatake sa binhi dahil tamang-tama para sa paglaki ng mga 
organismong ito ang mataas na temperatura at halumigmig na karaniwan sa tropi-
kong bahagi ng mundo gaya ng Pilipinas. 
 
May mga ilang konsepto tungkol sa pagkasira ng binhi. Una, ang pagkasira ng binhi ay 
isang prosesong hindi maiiwasan. Ibig sabihin nito ay lahat ng binhi ng kahit anong 
halaman ay masisira sa pagdaan ng panahon at darating ang oras na ito ay mamama-
tay rin at hindi na sisibol. Pangalawa, pinaniniwalaan din na ang pagkasira ng binhi, 
kapag nasimulan na ay hindi na maaaring pigilan at ang kalidad nito ay tuluyan nang 
bababa at hindi na babalik sa dati. Sa mga pagsasal iksik, napatunayan na ang ikala-
wang konseptong ito ay hindi na laging totoo. Sa prosesong tinatawag na seed invi-
goration, maaari nang bumalik sa dati ang kalidad ng binhi. Ibig sabihin, kapag bu-
maba na ang antas ng pagsibol ng binhi, maaari pa itong mapataas muli.  
 
Ang pangatlong konsepto ukol sa pagkasira ng binhi ay nagsasabing iba-iba ang antas 
o bilis ng pagkasira ng mga ito. May mga binhi na talagang mabilis masira dahil ma-
taas ang taglay nitong langis gaya ng mani, utaw, sunflower at marami pang iba. Ang 
binhi ng palay ay mababa lamang ang taglay na langis at mas marami ang starch 
kaya’t tumatagal ang buhay nito sa imbakan. Isama pa rito ang ipa na bumabalot di-
to. Ang taglay nitong ipa ay nakakatulong para tumagal ang buhay nito kapag inim-
bak. Para naman sa mga tradisyonal na barayti ng palay, ang pagkakaroon nito ng pa-
nahon na parang “tulog” (dormancy) ay nagpapahaba rin sa buhay nito. 
 

Bakit iniimbak ang binhi ng palay? 
 

1. Para itanim sa susunod na taniman 
 

Ito ang pangunahing dahilan kung bakit iniimbak ang binhi ng palay. Naka-
gawian na ng mga magsasaka na kumuha at mamili ng binhi mula sa kabuuan 
ng kanilang ani para sa susunod na taniman, kahit na ang karamihan sa ani ay 
pinapakiskis at ginagamit bilang pagkain. Ang mga binhing ito ay karaniwang 
tumatagal ng 2-8 buwan sa imbakan. 

 

2. Bilang reserba kung sakaling pumalya ang pagtatanim 
 

May mga pagkakataong pumapalya ang pagtatanim dahil sa mga di kanais-nais 
na kondisyon sa taniman, kabilang na rito ang masamang panahon gaya ng 
bagyo o tagtuyot at iba pang uri ng kalamidad. Sa pagkakataong ito, kailangan 
ng reserba para pagkuhanan muli ng binhing itatanim. 
 

Pag-iimbak ng Binhing Palay 
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3. Para hindi manganib mawala ang mga binhi 
 
Mahalaga rin na bigyang-pansin ang pagkokonserba sa binhi para hindi ma-
nganib mawala ito. Isang paraan nito ay ang pangmatagalang pag-iimbak ng 
binhi sa isang lugar na may mababang temperatura at halumugmig. Karani-
wang ginagamit sa pormal na sektor (gaya ng IRRI) ang pag-iimbak sa lugar na 
may napakababang temperatura (-20 o -4°C) sa tinatawag na genebank. Layon 
ng genebank na panatiling sumisibol ang binhi kahit  na ito ay 50-100 taon na. 
Sa bukid, hindi naman kinakailangan gawin ito dahil lagi namang itinatanim 
ang mga binhi. Ang pagtatanim ng binhi ay isang paraan na rin ng pagkokon-
serba nito. 
 
 

A. Mahahalagang bagay na nakakaapekto sa haba ng buhay ng binhi 

sa imbakan 
 

1. Halumigmig o tubig sa binhi (moisture content) 
 

Isa sa pinakamahalagang bagay na maaaring makasira o makapagpahaba ng bu-
hay ng binhi sa imbakan ay ang halumigmig o tubig na taglay nito. Ang binhing 
mataas ang taglay na moisture content ay mabilis atakihin ng mga insekto, 
amag at bakterya, kung kaya’t mabilis din ang pagkasira nito. Para hindi agad 
masira ang binhi at humaba pa ang buhay nito sa imbakan, kailangang tuyuing 
mabuti ito sa moisture content na mas mababa sa 14%. Pero hindi sapat ang 
pagpapatuyo ng binhi para makasiguro na hindi na ito masisira dahil kalimitan 
ang tuyong binhi ay sumisipsip muli ng tubig mula sa hangin na may mataas na 
halumigmig. Maaaring panatilihing tuyo ang binhi kung ilalagay sa sisidlang 
hindi napapasukan ng hangin gaya ng lata o bote na may mahigpit na takip 
(Larawan 9.1). Maaari ring ilagay sa plastik na selyado ang mga binhi. Guma-
mit ng kandila para iselyo ang plastik.     

Larawan 9.1 Iba’t ibang uri ng sisidlan ng binhi na hindi napapasukan ng hangin 

Plastik na selyado 

gamit ang kandila 

Bote na may uling na  

sumisipsip ng basang 

hangin mula sa binhi 
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Maaari ring samahan ng mga materyal na sumisipsip ng basang hangin 
(dessicant) ang iimbaking binhi. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay tuyong 
uling, abo, kusot (sawdust o coirdust), apog, bigas, busil ng mais at iba pa 
(Larawan 9.2). Ilagay ang materyal na ito sa isang sisidlan na hindi napapasu-
kan ng hangin kasama ng binhi na nakalagay naman sa supot na papel o kaya 
ay nakasilid sa tela. Ang dami ng materyal na gagamitin ay kalimitang ika-apat 
na bahagi (1/4) ng sisidlan. Sa pormal na sektor, karaniwan na ang paggamit ng 
silica gel pero ito ay mahal kaya hindi ito inirerekomenda na gamitin sa 
bukid. Dahil sumisipsip ng basang hangin ang mga materyal na ito, kailangan 
tingnan paminsan-minsan kung basa na ito. Palitan na ito kung sakaling basa 
na. 

 
Maaari ring ilagay ang binhi o uhay ng palay sa ibabaw ng kalang lutuan 
(Larawan 9.3). Sinasabing ito ang pinakatuyong bahagi ng bahay kaya’t mapa-
panatili nitong tuyo ang binhi at maaari ring maitaboy ang mga insekto gaya 
ng bukbok. At dahil tuyo ang binhi, maiiwasan din na atakihin ito ng amag at 
bakterya.  
 
Kung gagamit ng sako sa pag-iimbak ng binhi, tiyakin na malayo ito sa dingding 
at maging sa sahig ng lugar-imbakan. Ang halumigmig mula sa dingding o sahig 
ay maaaring masipsip ng binhi at tumaas ang taglay nitong halumigmig kahit 
tinuyo ng mabuti bago imbakin. Lagyan muna ng paleta ang sahig at dito ipa-
tong ang mga sako ng binhi. Maaari ring gumamit ng papag para dito. Sa gani-
tong paraan, nakakadaloy nang mabuti ang hangin.  

 

2. Temperatura 
 

Mainam sa pagpapatagal ng haba ng buhay ng binhi sa imbakan ang malamig 
na kondisyon. Kapag mainit, mabilis ding nauubos ang pagkaing nakaimbak 
dito. Kapag ubos na ito, mamamatay na ang binhi at hindi na sisibol pa. Gus-
tung-gusto rin ng mga insekto gaya ng bukbok (weevil), amag at bakterya na 
umaatake sa binhi na nakaimbak sa isang lugar na mataas ang temperatura. Sa 
pormal na sektor, karaniwan na ang paggamit ng refrigerator o air-

         Larawan 9.2. Iba pang maaaring gamitin bilang dessicant. 
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conditioner sa pag-iimbak ng binhi. Para sa bukid na wala ang mga ito, maaari 
na lamang humanap ng lugar na sadyang malamig na. Ito ay maaring matag-
puan sa lugar na malapit sa ilog, itaas ng punong-kahoy o sa lilim nito, ilalim 
ng lupa o mga yungib. Maaari ring gumamit ng banga o gumamit ng likas na 
malamig na materyales kung gagawa ng bahay-imbakan ng binhi. Tiyakin lagi 
na hindi mababasa ang binhi para huwag itong tuluyang masira o kaya ay tu-
mubo habang nasa imbakan. 
 

3. Kumbinasyon ng tubig sa binhi at temperatura 
 

Ang palay na isang binhing orthodox ay mas tatagal sa imbakan kung iimbakin 
nang tuyo at ilalagay sa lugar na malamig. Ito ay kabaliktaran ng binhing re-
calcitrant na mas nadadagdagan ang haba ng buhay kapag inimbak nang ma-
masa-masa sa isang lugar na hindi gaanong malamig. Ang mga halimbawa nito 
ay buto ng mga prutas gaya ng lansones, rambutan, mangga, langka, abokado 
at durian. 
 
Kung iimbakin ang binhi ng palay nang tuyo at ilalagay sa lugar na mababa ang 
temperatura, mas mapapahaba na ang buhay nito sa imbakan. May dalawang 
alituntunin na maaaring pagbatayan ng haba ng buhay ng binhi: 

 
a. Dumodoble ang haba ng buhay ng binhi sa bawat 1% na pagbaba ng halumig-

mig o bawat 50C pagbaba ng temperatura. Ito ay akma lamang sa binhing 

Larawan 9.3. Pag-iimbak ng palay sa ibabaw ng kalanan. 



  

128128128128    

may halumigmig na 5-14% na inimbak sa temperatura na nasa 0-500C. 
 
b. Kung sabay na ibinaba ang halumigmig at temperatura, ang haba ng buhay 

ng binhi ay higit pa sa magkahiwalay na epekto ng dalawa. Halimbawa, 
kung ang binhi na may 14% na halumigmig ay anim na buwan ang haba ng 
buhay sa imbakan na may 300C na temperatura na kalimitang kondisyon  sa 
Pilipinas, magiging labing-dalawang buwan o isang taon ang itatagal nito sa 
imbakan kung ibaba sa 13% ang halumigmig at sa 250C ang temperatura. 

 

4. Peste 
 

Ang mga bukbok, amag at bakterya  ay mga kalaban ng nakaimbak na binhi. 
Ang bukbok ay nagsisimulang dumami kung ang halumigmig ay 10% at ang 
amag naman ay nagiging problema kung ang halumigmig ay 14-15%. Ang bak-
terya ay nagiging problema lamang sa mga binhing may mataas na halumigmig 
(20% pataas). Para maiwasan ang lalong pagdami ng peste sa imbakan, sigu-
raduhin na walang peste o sakit ang mga binhing napiling iimbakin. Mapipigi-
lan din ang pagdami ng mga ito sa imbakan kung ang binhi ay pananatilihing 
tuyo sa pamamagitan ng paminsan-minsang paglabas nito at pagbilad sa araw. 
Iwasan din na pagsamahin sa imbakan ang mga bago at lumang binhi para mai-
wasan pumunta ang mga insekto na maaar ing taglay ng lumang binhi sa mga 
bagong-aning binhi.  

 
Maaari ring gumamit ng mga bagay na nakapipigil o nakasusugpo sa pagdami ng 
mga peste tulad ng mga sumusunod: 

 
a. Tuyong abo at uling - Nakakatulong ito sa pagsipsip ng tubig mula sa 

basang hangin. Ang abo ay nakakapigil sa paglaki at pagdami ng bukbok 
at iba pang insekto. Nababarahan nito ang hingahan ng bukbok na nasa 
gilid ng katawan nito. Nagagasgas din ang balat ng mga ito na nagiging 
sanhi ng pagkasugat at pagkatuyo ng katawan nito. Ihalo ang kalahating 
kilong abo sa bawat isang kilong binhi na nakalagay sa loob ng selyadong 
sisidlan. 

 

b. Buhangin - Paghaluing mabuti ang binhi at tuyong buhangin at punuin ang 
lalagyan para hindi makagalaw ang mga insekto tulad ng bukbok. 

 

c. Langis - May mga binhing maaaring haluan ng kaunting langis o mantika 
na siyang pipigil sa pagdami ng bukbok at iba pang insekto. Gumamit ng 
isang kutsaritang langis o mantika sa bawat isang kilo ng binhi. 

 

d. Apog - Bukod sa ito ay sumisipsip ng halumigmig, ito rin ay nakapipigil sa 
pagdami ng bukbok at iba pang insekto. Gumamit ng 15 kutsarita (mga 
50 gramo) ng apog sa bawat isang kilo ng binhi. 
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e.  Naptalina o alkampor - Ito ay mabisang pangsugpo ng bukbok at iba pang 
insekto. Isiksik ang isa o dalawang piraso sa bawat kilo ng binhi. Hindi na 
dapat kainin ang butong nalagyan na nito. 

 

f. Pinatuyo at pinulbos na dahon o buto ng sari-saring halamang matapang 
ang amoy (botanical pesticides) - May mga halamang hindi kaaya-aya o  
masangsang ang amoy para sa mga insekto gaya ng bukbok. Ang mga ha-
lamang ito ay pumipigil sa pagdami ng mga insekto. Tandaan na ang mga 
ito ay maaari ring makapinsala sa binhi, kaya suriing mabuti ang angkop 
sa binhi at tiyaking tama ang dami nito. 

 

Halimbawa ng mga botanical pesticides: 
 

i.   Neem o margosa - Ang halamang ito ay galing sa India at mga karatig 
lugar. Ibilad sa araw ang dahon at buto ng neem hanggang sa matuyo 
at dikdikin hanggang mapulbos. Ihalo ang 3-4 kutsaritang (15-20 gra-
mo) pinulbos na buto sa isang kilong binhing iimbak in. Doblehin ang 
dami nito kung ang gagamitin ay ang pinulbos na dahon. 

 

ii.  Siling labuyo - Mas mabisang gamitin ang pinatuyo at pinulbos na buto 
ng sili kaysa sa buong bunga nito. Ihalo ang 4-6 kutsaritang (20-30 
gramo) pulbos na sili sa bawat kilo ng binhi. Kung gagamit ng sako bi-
lang lalagyan ng binhi, pwedeng ibabad ito sa tubig na sinamahan ng 
pinagpira-pirasong bunga ng sili sa loob ng 4-6 na oras.  

 
iii. Paminta - Ihalo ang anim na kutsaritang (30 gramo) durog na buto ng 

paminta (o doble nito kung dahon) sa bawat isang kilong binhi. 
 
iv. Luyang dilaw – Pulbusin ang luyang dilaw at gumamit ng apat na kut-

sarita (20 gramo) sa bawat isang kilong binhi. 
 

v.  Pinulbos na dahon ng suob kabayo (yerba buena o mint): 1-4 na 
kutsarita (5-20 gramo) sa bawat kilo ng binhi. 

 
vi. Pinulbos na buto ng singkamas: 1-2 kutsarita (5-10 gramo) sa bawat 

kilo ng binhi. 
 
vii.  Pinulbos na dahon ng lagundi, mangga at tabako 
 
viii. Pulang pulbos na bumabalot sa buto ng atsuete 

 
Itinuturing din ang daga na malaking problema sa imbakan. Para maiwasan ang 
pag-atake ng mga daga, panatilihing malinis ang lugar ng imbakan. Alisin ang 
mga bagay na maaring pagbahayan ng mga ito. Panatilihin ding malinis ang la-
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bas ng lugar-imbakan.  Sa  mga binhing nakalagay sa sako na nakapatong sa 
paleta o papag, maaaring balutan ng manipis na yero ang paa ng papag  para 
hindi makaakyat ang mga daga (Larawan 9.4). Maaari ring lagyan ng lata na 
may tubig o langis para hindi langgamin. 
 

5. Iba pang bagay na nakakaapekto sa binhi 

 
Ang haba ng buhay ng binhi ay napapaikli kung ito ay aanihin nang hindi pa 
magulang o sobra na sa gulang, kung mahina ang halamang pinag-anihan, kung 
ito o ang halaman nito ay inatake ng peste at sakit, o kung ito ay nagkaroon ng 
sira dahil sa pagtutuyo at pagpoproseso.  

 

B. Pagpapataas ng Kalidad ng Binhing Palay 
 

Sa pangkalahatan, ang pinakamababang antas ng pagsibol ng binhi ng palay na iti-
nuturing na maganda para sa susunod na taniman ay 85%. May mga pagkakataon 
na mas mababa pa dito ang nagiging pagsibol ng binhi. Ang pagbaba na ito ay da-
hil sa uri ng pag-aalaga habang lumalaki pa ang palay, sa pagpoproseso nito, at 
kondisyon at tagal nito sa imbakan.  
 
Sa ganitong kalagayan, kailangan ang mga pamamaraan para mapataas muli ang 
kalidad ng binhi at magamit ulit ito sa susunod na taniman. May dalawang bata-
yan sa pagsasagawa ng pagpapataas ng kalidad ng binhi: 

 

Larawan 9.4. Pagkontrol ng daga. 
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1. Ang mga binhi ay may panloob na mga sistema para malabanan ang epekto ng 
mga pangyayaring nakakapagpababa ng kalidad nito. 
 

2. Kapag binigyan ng tamang kondisyon, ang mga binhi ay may mga aktibong 
mekanismo para makumpune o maayos pa ang mga sira sa loob nito. 

 

Mga Pamamaraan ng Pagpataas ng Kalidad ng Binhi 
 

Sa kasalukuyan ay may tatlong grupo ng mga pamamaraan sa pagpapataas ng 
kalidad ng binhi. Ito ay ang seed invigoration, biological seed treatment at 
seed coating (Larawan 9.5). Sa huling dalawang pamamaraan ay binabalot o 
dinadagdagan ang binhi ng mga organismo tulad ng amag at bakterya o kaya 
ay mga sustansya at kemikal na nakakatulong protektahan ito mula sa mga sa-
kit at iba pang peste. Ito ay matagumpay na ginagawa ng pormal na sektor sa 
mga binhi ng gulay tulad ng sibuyas, letsugas, carrot, at sa iba-ibang uri ng 
bulaklak. Dahil ang dalawang pamamaraan na ito ay mataas ang pangangaila-
ngan sa enerhiya at teknolohiya, hindi ito angkop sa kalagayan ng mga magsa-
saka. 

 

Larawan 9.5. Isang halimbawa ng biological seed treatment at seed coating o mga 
binhing nakabalot ng organismo, sustansya, at kemikal 
(www.beckerunderwood.com). 
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Sa pangkalahatan, ang seed invigoration ay angkop sa kalagayan ng mga mag-
sasaka. Mayroon itong  tatlong pamamaraan para mapataas ang kalidad ng 
binhi na nakasaad sa Talaan 9.1. Ginagawa ang seed invigoration sa pamama-
gitan ng  pagpapasipsip ng binhi ng tubig o halumigmig hanggang sa masimulan 
ang proseso ng pagsibol. Inaalis na ang binhi sa pagkakababad bago ito umabot 
sa yugtong magbubukas na ang balat at magsisimula nang lumabas ang ugat. 
Pagkatapos nito ay pinapatuyo ulit ang binhi para mas madali itong maibalik sa 
imbakan at maisabog tanim, kung kinakailangan. 
 

Talaan 9.1. Mga pamamaraan ng seed invigoration, paano ito ginagawa, at mga 
halimbawa. 

Pamamaraan Kalagayan ng binhi Matagumpay na ginagawa sa 
mga binhi ng 

1. hydro-priming o hindi 
kontroladong pagsipsip ng 

tubig (Larawan 9.6) 

nakababad ang binhi sa tubig palay, mais at iba pang mga 
binhi na hindi mabilis sumipsip 

ng tubig 
  

2. osmo-priming o kontro-
ladong pagsipsip ng tubig 

nakalubog ang binhi sa parang 
gulaman na may kasamang mga 

sustansya na kailangan ng hala-
man 

maliliit na binhi tulad ng kama-
tis, sibuyas, sili, carrot, celery, 

sweet corn  tr igo, sorgum,  at 
utaw 

  

3. solid matrix priming o 
kontroladong pagsipsip ng 

tubig (Larawan 9.6) 

nakalubog ang binhi sa magkaha-
long tubig at mga materyales na 

may kakayanang humawak ng 
tubig at ipasa ito sa binhi, tulad 

ng pinaglagar ian (sawdust), 
uling,  ipa ng palay, atbp. 
  

maliliit na mga binhi tulad ng 
kamatis, sibuyas, sili, carrot, 
celery, sweet corn , at mga bin-
hing mabi lis sumipsip ng tubig 

tulad ng utaw 

Larawan 9.6 Dalawang pamamaraan ng seed invigoration na angkop sa kalagayan   
ng mga magsasaka: (a) hydro-priming, at; (b) solid matrix priming 
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Ang seed invigoration ay hindi lamang nagpapataas ng porsyento ng pagsibol 
ng binhi, ito rin ay nagdudulot ng pantay-pantay at magkakasabay na pagsibol. 
Nadadagdagan din ang kakayahan ng binhi na sumibol sa iba’t-ibang kondisyon 
at nagiging maaga at sabay-sabay ang pagsibol ng binhi at paglaki ng halaman. 

 

Pagpapataas ng Kalidad ng Binhi ng Palay 
 
Ang seed invigoration, partikular ang hydro-priming, o hindi kontroladong 
pagsipsip ng tubig, ang pinakamatagumpay na paraan ng pagpapataas ng kali-
dad ng binhi ng palay. Ang paraang ito ay likas-kaya, hindi magastos, at 
madaling gawin ng mga magsasaka.  
 
Sa hydro-priming, ang binhi ng palay ay binababad sa tubig ng 12 oras at pina-
pahanginan lang ng magdamag o katumbas ng 18 oras hanggang sa ito ay 
matuyo1. Ang dami ng tubig ay hindi ganoon kaselan na konsiderasyon, basta 
nasisiguro lamang na nakalubog sa tubig ang mga binhi.  
 
Matagumpay ang ganitong pagpapataas ng kalidad ng binhi ng palay kapag ang 
porsyento ng sibol nito ay nasa 53 – 83%. Ito ay dahil ang pagkababad ng binhi 
sa tubig ang nagsisilbing tamang kondisyon para maging aktibo ang mga 
mekanismo para makumpune o maayos ang mga sira sa loob nito. Walang 
epekto ang hydro-priming sa mga binhing mataas pa ang porsyento ng pagsi-
bol (85 – 100%) at sa mga binhing masyado nang mababa ang pagsibol (50% 
pababa). Ito ay dahil sa mga binhing masyadong mababa ang pagsibol ay sob-
rang laki na ng sira sa loob  at hindi na ito kayang kumpunihin o ayusin pa.  
  
Maaaring tuyuin ulit at ibalik sa imbakan ang mga binhi ng palay pagkatapos 
itong ibabad sa tubig. Siguraduhin lamang na maibaba ang moisture content 
nito sa 12% o mas mababa pa, para ito ay magtagal pa sa imbakan. Sa hydro-
priming ay nadadagdagan ng 4 - 5 buwan ang tagal ng buhay ng binhi sa imba-
kan2. 
 
Para makita sa aktwal ang epekto ng hydro-priming, maaaring gumawa ng 
isang maliit na eksperimento kung saan ay magkatabing itanim sa bukid ang 
mga binhing na-hydro-prime at hindi. Para sa iba pang klase ng binhi na ti-
natanim ng mga magsasaka sa kanilang bukid, maaaring ibabad ang mga ito 
isang  gabi bago itanim sa susunod na araw.  

2DE GUZMAN, L.E.P. and A.L. AQUINO. 2007. Longevity of Hydro-primed r ice seeds. Philippine Journal 

of Crop Science. 32(1):77-88.  

1MERCADO, M.F.O. 2001. Physiological response of aged and unaged r ice seeds to invigoration. Unpub-

lished MS thesis. Department of Agronomy, U.P. Los Banos, College, Laguna. 171 p. 
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Ang sakahan ay nagiging, at papunta sa likas-kayang pagsasaka (LKP) kung ang 
pamamaraang ginagamit sa pagsasaka ay naaayon at nagpapayaman ng sistemang 
pang-ekolohiya. Ang mga likas at natural na sistema ay umiinog sa mga siklo - ang 
dumi o patapon na materyal ng isang proseso ay nagiging mahalagang materyal na 
pumapasok at nagagamit ng iba namang proseso. Malaki ang kaibahan nito sa maka-
bago o kumbensyonal na pagsasaka na maihahalintulad sa isang pabrika—ang isang 
bagay ay pumapasok sa pabrika, ito ay dumadaan sa mga proseso, nagbabago ang 
kaanyuan at lumalabas sa pabrika na isa ng produkto.  
 
Sa lahat ng sakahan, mayroong apat na natural na proseso na dapat pagyamanin sa 
halip na sirain o kontrolin. Kung ito ay magagawa, mapapababa ang gastos sa pagsa-
saka at mapapataas ang ani ng buong sistema sa pangmatagalan. Ang mga prosesong 
ito ay nauukol sa enerhiya, tubig, sustansya at ang pagkakaugnay-ugnay na buhay 
(biodiversity) — lahat ng ito ay makikita sa sakahan at dapat pagyamanin. 

  

1. Paglipat-lipat ng enerhiya (Energy flow) — Ang pagsasaka ay 'simpleng' pag-
aani ng sikat ng araw sa pamamagitan ng mga sistemang biyolohikal na nasa saka-
han. Ang enerhiyang galing sa sikat ng araw ay ginagamit ng mga halaman para 
lumaki na kinakain naman ng mga hayop, na kinakain naman ng mga kumakain ng 
hayop. Kapag namatay, ang mga ito naman ay binubulok ng mga organismo. Ito ay 
tinatawag na food chain (Larawan 10.1). Sa bawat salin ng enerhiya ay may naba-
bawas, kaya’t paunti nang paunti ang enerhiyang naisasalin.  

 
Sa isang sakahan, ang unang maaaring gawin ay pataasin ang dami ng sikat ng 
araw na 'nasasalo' at nagagamit ng mga dahon (at iba pang berdeng bahagi) ng ha-
laman. Ang ilang pamamaraan para ito ay maisagawa ay ang pagtatanim ng cover 
crops, mga halaman (puno) na hindi naglalaglag ng dahon, at pagsasalit-salit na 
pagtatanim (intercropping). Ang pagpapataas ng nasasalo at nagagamit na sikat 
ng araw sa sakahan ang pinanggagalingan ng ani na pinagkikitaan ng magsasaka.   

 
2. Siklo ng tubig (water/hydrology cycle) — Masasabing epektibo ang tubig sa 

sakahan kung walang lupang gumuguho at naaagnas, at mataas ang kapasidad ng 
lupa na mag-imbak ng tubig na magagamit ng halaman. Ito ay mangyayari kung: 
kaunti lamang ang dumadaloy na tubig palabas ng sakahan, at sumisingaw 
(evaporation), maraming tubig ang nasisipsip ng lupa, hindi tinitigilan nang pang-
matagalan ng tubig ang sakahan, at mataas ang paggamit ng halaman ng tubig 
(transpiration) (Larawan 6.2).  
 
Ang siklo ng tubig ay mapapaganda sa pamamagitan ng pagpapanatiling may takip 
ang lupa (pagkikilib), pagpapataas ng sangkap na organic matter ng lupa, at pag-
iwas sa hindi tamang pag-aararo ng lupa. Ang isa sa pinakaepektibo ay ang 
pagdadagdag ng organic matter sa lupa. Sa isang pag-aaral1, ipinakita na kapag  

Pag-iiba at Pag-uugnay ng mga Gawaing Pansakahan 
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3. Siklo ng sustansya (nutrient cycle) — Ang epektibong siklo ng sustansya ay 
galing sa lupa, papunta sa halaman (at hayop), at pabalik sa lupa. Sa natural na 
sistema, ang sustansyang kailangan ng mga halaman at hayop ay paikot-ikot sa 
sistema ng tuluy-tuloy (tingnan sa Larawan 5.2), kaunti ang nababawas at hindi na 
kailangan na magdagdag ng binibiling kemikal na abono. Sa LKP, kailangang 
humanap ng pamamaraan para magamit nang husto ang natural na sistemang ito 
para mabawasan ang pagbili ng kemikal na abono na pandagdag ng sustansya sa 
sakahan. Ang mga kondisyon at pamamaraan na nagpipigil ng natural na siklo ng 
sustansya, kagaya ng pagguho at pagkaagnas ng lupa, pagbaba ng taglay na 
organic matter, sobrang paglalabas/pagluluwas at pagbebenta ng halamang 
itinanim sa sakahan ay nagpapababa ng estabilidad ng sakahan. Ang mga 
pamamaraan naman na nagpapaganda ng siklo ng sustansya sa sakahan ay ang 
mga sumusunod: paghahayupan, tamang pamamaraan ng paggamit ng pinag-
anihan at dumi ng hayop, pagtatanim ng mga legumbe at puno, tamang 
kombinasyon ng mga halaman at hayop, at pagpigil sa pagkawala ng sustansya 
dulot ng pagguho at pagkaagnas ng lupa at pagsingaw ng sustansya.  

  

Larawan 10.1 Pagpapakita ng pagsasalin-salin ng enerhiya sa isang simpleng food 
chain. 

tumaas ang organic matter ng mabuhanging lupa mula sa 1-2%, ang dami ng tubig 
na maaring magamit ng halaman ay tataas din ng 60%. Ito ay napakahalaga lalo na 
sa mga sakahang sahod-ulan, lalo na sa panahon ng tag-araw (Kabanata 6).  
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Ang Biodiversity–Based Farming System (BDFS) ay isang mahalagang hakbang tungo 
sa LKP. Ang  BDFS ay isang sakahan na may iba’t-ibang uri ng halaman, hayop at 
gawain na kung saan ang mga bahagi ay may pagkakaugnay-ugnay. Ang 
pagkakaugnay-ugnay ng bawat bahagi ay kadalasang mas mahalaga kaysa dami ng 
mga bahaging nasa sakahan.  
 

Anu-ano ang mga Kabutihang Naidudulot ng Pag-iiba-iba at  

Pag-uugnay–ugnay ng Gawaing sa Bukid? 
 

1. Nagiging masustansya at malusog ang lupa. 
2. Nakapagdaragdag ng mas marami at iba’t-ibang uri ng organikong 

materyales sa lupa. 
3. Ito ay isang natural na pamamaraan sa pagpuksa ng peste. 
4. Lumalaki ang kita at nakakapagligtas sa pabiglang taas ng presyo ng bilihin. 
5. Nakapagpapabuti ng kalusugan ng magsasaka at ng kanyang pamilya. 
6. Napapatibay ang mga kaalaman ng mga magsasaka. 

 

Mga limitasyon ng pag-iiba-iba at pag-uugnay-ugnay  
ng mga gawaing bukid 

 
1. Kinakailangan ng malawak na kaalaman ukol sa maraming bagay gaya ng 

pag-aalaga ng iba’t-ibang hayop, halaman, puno, at pangangalakal. 
2. Kinakailangang alamin kung anong mga bagay-bagay ang maganda at 

hindi magandang pagsamahin. 

4. Pag-uugnay-ugnay ng mga buhay sa sakahan (ecosystem dynamics) —  
Ang epektibong ugnayan ng mga buhay sa isang sakahan ay makikita sa dami ng 
klase ng halaman, hayop, at iba pang buhay sa ibabaw at loob ng lupa. Ang pag-
hahalo ng iba’t-ibang halaman, at pagdaragdag ng hayop sa sakahan na tinatawag 
na "diversity" ay nangangahulugan na hindi lamang dami ng halaman at hayop 
(species), kasama rin ang pagkakaiba-iba ng klase ng mga halaman at hayop. Ha-
bang dumarami ang klase ng buhay na bagay sa sakahan, mas nagiging estable at 
balanse ang sistema at nababawasan ang problema sa mga peste. Ang ilang 
pamamaraan para maparami ang klase ng buhay sa sakahan ay ang pagsasagawa 
ng iba't-ibang klaseng sistema ng multiple o polycropping at pagtatanim ng mga 
punong maraming gamit (pagkain, pakain, pataba, pambasag hangin, pagpigil ng 
pagguho ng lupa, atbp). Iniiwasan din ang mga pamamaraan na pumapatay ng bu-
hay sa sakahan (lason, kemikal na abono, at maling pag-araro). 

Ang apat na proseso (energy flow, water cycle, mineral cycle, at ecosystem dy-
namics) ay magkakaugnay --- kaya kapag may ginalaw o binago sa isang proseso, 
ang ibang proseso ay maaapektuhan din. Kung ang pagsasaka ay nakabatay sa mga 
prosesong ito, ang mga prinsipyong natural ang ginagamit para umani nang ma-
ganda at mapakinabangan ng pamilya at mga susunod pang henerasyon. Kapag 
nilabanan at kinontrol ang mga natural na proseso, ito ay magbibigay ng mas ma-
raming problema sa pangmatagalan.    
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Sa kabanatang ito ay ilalahad ang mga prinsipyo at alituntuning napapaloob sa BDFS, 
mga posibleng iba’t-ibang bahagi nito, at mga hakbangin para makapagsimula ng 
sariling BDFS sa sakahan.          
 

Mga dahilan kung bakit kailangang mag-biodiversified farming         

    system 
 

1. Para makasiguro sa klase at kalidad ng pagkain, gayundin sa kasiguruhang 
mapagkukunan nito.   

2. Para makasiguro na ang pagkain ay walang lason at hindi nakasasama sa 
kalusugan ang mga aanihin sa bukid.    

3. Para makasiguro na may iba’t-ibang uri ng pagkain na maaring makuha sa 
sakahan, pagkaing mayaman sa protina, pagkaing nakapagbibigay ng enerhiya 
at pagkaing mayaman sa bitamina.   

4. Para makabawas ng gastos. Kung ang pagkain ng pamilya ay matatagpuan na 
mismo sa sariling sakahan, mas kaunti ang gastos na gugulin para bumili ng 
pagkain sa labas.   

5. Para makasiguro na mayroon pa ring pagkain sa panahon ng mga kalamidad 
(bagyo, tagtuyot, epidemya sa peste, atbp).  

6. Para makasiguro na ang magsasaka ay produktibo sa buong taon. Sa BDFS, 
maraming pagkakaabalahan ang magsasaka at ang kanyang pamilya na hindi 
mangyayari kung isa lamang ang tanim sa sakahan.    

 

Mga Mahahalagang Alituntunin sa Pag-iiba–iba at Pag-uugnay- 

     ugnay ng Gawaing Bukid 
 
Ang mga matatagumpay na BDFS ay nagbibigay halaga at kapakinabangan sa 
kapupunan (complementation) at sinerhiya (synergy) ng mga parte ng sakahan. 
Ang kapupunan at sinerhiya ay mga prosesong dapat mangyari sa isang sistema 
pansakahan. 

 

Kapupunan  
 

Nararapat na ang isang bahagi ng sakahan ay may magagampanang mahigit sa 
dalawang pangangailangan ng iba’t-ibang bahagi. 

 
Mga Halimbawa: 
• Pagtatanim ng mga halamang magkakaibang lalim ng ugat para magamit ang 
sustansya sa iba’t-ibang lalim ng lupa. 

• Pagtatanim ng mga halamang may magkakaibang sakit o peste para hindi 
lalong dumami o lumaganap ang mga ito. 

• Pagtatanim ng mga halamang magkakaiba ang pangangai langang sustansya 
para hindi mabilis maubos ang sustansya sa lupa. 

• Pagtatanim ng magkakatabi ng mga halamang magkakaiba ang panga-
ngailangan sa tubig at sinag ng araw para maiwasan ang kumpetisyon at sa 
halip, mapakinabangan ang isa’t-isa. Halimbawa:  pagtatanim ng paminta 
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at kape na hindi nangangailangan ng mataas na sinag ng araw  sa ilalim ng 
niyog 

• Pag-aalaga ng mga hayop at halaman na may pakinabang sa isa’t-isa. 
 

Sinerhiya   
 
Ito ay ang pagkukumbinasyon ng dalawa o higit na bahagi ng sakahan na na-
kakapaglikha ng benepisyong higit sa benepisyong makukuha kung nag-iisa la-
mang. Halimbawa, marami nang pag-aaral na nagpapakita na ang ani ng niyog 
ay lumalaki kapag nagtanim ng iba’t-ibang halaman sa pagitan nito. Ito ay sa 
kadahilanang ang pag-aararo, pagdadamo, pag-aabono at pagpapatubig sa ha-
lamang nakatanim sa  pagitan ng niyog ay nagbibigay rin ng benepisyo sa ni-
yog. Ilang halimbawa ng mga gulay na magandang magkakasama ay nasa Ta-
laan 10.1. 

 
Mga susog: Ang pagsasama-sama ng gulay (companion planting) sa isang 
taniman ay sistema ng pagtatanim ng dalawa o higit pang halaman na mag-
kalapit para ang mga benepisyong pang kultural katulad ng pagkontrol ng 
peste, pagtaas ng ani, atbp ay nakukuha ng mga halamang nakatanim. Ang 
konsepto ay pinapalooban ng maraming stratehiya na nagpaparami ng uri 

Talaan 10.1. Magkakabagay na mga gulay na maganda at hindi magandang 
pagsamahin 

Halaman Magandang Magkasama Hindi Maganda 

1. Bush sitaw Mais, Pipino, Patatas, Celery Sibuyas 

2. Carrots Letsugas, Sibuyas, Kamatis - 

3. Celery Sibuyas, Repolyo, Kamatis, Bush sitaw - 

4. Kalabasa Mais, Marigold Patatas 

5. Kamatis 
Sibuyas, Asparagus, Carrot, Pipino, 
 Marigold 

Patatas, Repolyo 

6. Labanos Letsugas, Pipino - 

7. Letsugas Carrot, Labanos, Strawberry, Pipino - 

8. Mais Sitaw, Kalabasa, Pipino Kamatis 

9. Patatas Sitaw, Repolyo, Marigold, Malunggay 
Kalabasa, Kamatis, 
Pipino, Sunflower 

10. Pipino Sitaw, Mais, Labanos 
Mga maamoy na halaman, 
Patatas 

11. Repolyo Mga ma amoy na halaman, Celery, Sibuyas, 
Strawberry, Sitaw, Kama-
tis 

12. Sibuyas Carrot, Letsugas, Repolyo Sitaw 

13. Sitaw Mais, Labanos Sibuyas, Sunflower 

14. Talong Sitaw, Marigold - 
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ng buhay (biodiversity) sa sakahan. Sa haba ng panahon na ito ay isinasa-
gawa, ang mekanismo kung bakit maganda ang resultang nakukuha sa sis-
tema na ito ay hindi pa masyadong alam at naiintindihan. Karamihan sa 
mga magagandang kumbinasyon ng mga gulay ay galing sa obserbasyon, si-
yensya at ibang hindi pangkaraniwang pamamaraan.  
 

Ang Kapupunan at Sinerhiya ay Mapapaunlad sa Bukirin  

sa Pamamagitang ng: 
 

1. Pagpapalaganap ng biodiversity 
 

• Ang biodiversity ay ang pagpapanatili ng iba’t-ibang uri ng halaman at 
hayop na may iba’t-ibang katangian na sa kanilang pagsasama-sama ay nag-
dudulot ng  kapakinabangan sa isa’t-isa. 

• Paggamit ng mga bukod–tanging kalagayan sa bukid para sa sari-saring ga-
wain. 

 
Halimbawa: Ang mga puno ng niyog ay maaaring magsilbing panangga sa 
malakas na hangin at nagbibigay lilim sa ibang puno gaya ng kape, pa-
minta, lansones at rambutan. 

        

2. Paggawa ng mga naiibang klima (microclimate) sa mga bahagi ng bukid 
 

Halimbawa: Sa fishpond, maaaring magtanim ng saging sa paligid para 
hindi gaanong maarawan at mainitan ito. Pinipigilan nito ang mabilis na 
pagkatuyo ng tubig sa fishpond dahil sa pagsingaw (evaporation). 
 

3. Paggamit ng mga halaman o hayop na may maraming pakinabang       
 
Halimbawa: Pagtatanim ng ipil-ipil na maaaring pakain sa hayop, pangga-
tong, pataba sa lupa, gapangan ng gulay at pambakod. 

 

4. Pagkalinga sa lupa   
 

• Mahalaga ang lupa dahil dito kumukuha ng sustansya ang mga halaman na 
siya namang kinakain ng mga hayop at tao. Dapat panatilihing mataas ang 
organikong sangkap ng lupa.  

• Nakakapagpaganda ng lupa ang paglalagay ng mga organikong materyales 
gaya ng pinag-anihan, mga laglag na dahon at dumi ng hayop. 

• Gumamit ng mga halamang malalim ang ugat at halamang nakakapagdag-
dag ng nitroheno (N) sa lupa.  
Halimbawa: Pagtatanim ng mga cover crops gaya ng calopogonium 

 
Ayon sa mga alituntuning kapupunan at sinerhiya, ang bukid ay tinitingnan bilang 
isang ekosistema (ecosystem) kung saan ang bawat bagay rito ay may papel na 
ginagampanan at lahat ay may kaugnayan sa iba pang mga bagay na nakapaloob 
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dito. Ang bawat bagay sa bukid ay hindi lamang nagsisilbing mapagkukuhanan ng 
ani pero may tungkuling pang-ekolohiya. 
Dahil ang lupa ay isang ekosistema, ang mga prosesong nagaganap sa ibang mga 
natural na sistema ay nangyayari din sa bukid. Sa pag-uunawa sa mga prosesong 
ito ay maaaring makamtan ang isang matatag, kapaki-pakinabang, at hindi mapa-
nganib na sistema. Ilan sa mga natural na prosesong ito ay ang mga sumusunod: 

 
1.  Daloy ng sustansya sa lupa; 
2.  Kumpetisyon ng mga halaman at hayop; 
3.  Pagtutulungan ng mga halaman, hayop at mikrobyo; 
4.  Relasyon ng mga maninila at sisilain (predator and pests); at 
5.  Sunud-sunod na pagbabago ng mga bagay sa bukid. 

 

Ano ang mga prinsipyong isinasaalang-alang sa pag-iiba-iba at pag-
uugnay ng mga bagay at gawain sa bukid? 

 
1. Biodiversity - Ito ang pagkakaroon ng iba’t-iba o sari-saring uri ng buhay, ga-

wain o katungkaulan. May iba’t-ibang antas ang biodiversity: 
• Genetic diversity. Ito ay ang pagkakaiba-iba sa isang uri ng hayop, hala-

man o mikroorganismo dahil sa taglay nitong hene o genes na siyang nag-
bibigay ng kakaibang katangian nito. 
Halimbawa: May iba’t-ibang klase ng palay (mga limang klase)- may maa-
gang magbunga (early maturing) at mayroon namang matagal (late matur-
ing), may matibay sa peste, at may masarap kainin, may matangkad, may 
maikli, atbp. 

• Species diversity. Ito ay ang pagkakaiba-iba ng uri ng hayop, halaman o 
mikroorganismo sa isang lugar. 
Halimbawa: Sa paghahayupan, mayroong manok, kalabaw at kambing; sa 
halaman may sari-saring gulay gaya ng pechay, talong, labanos,  munggo, 
at palay. Sa mga puno, may mangga, langka, lansones, rambutan, atbp. 

• Ecosystem diversity. Ito ay ang pagkakaiba ng mga uri at kondisyon ng 
isang lugar na dulot ng iba’t-ibang halaman (vegetation), klima, lupa, da-
lisdis ng lupa (slope), atbp. 
Halimbawa: coastal ecosystem – sa may pampang-dagat; terrestrial eco-
system – marami ring uri: mayroon sa kabundukan, kagubatan, kapatagan, 
grassland, atbp. 

• Functional diversity. Ito ay ang pagkakaiba-iba ng papel na ginagampanan 
ng organismo sa isang lugar. 
Halimbawa: Ang palay ay maaaring pagkain sa bahay o pambenta, ang ipa 
at dayami ay maaring gawing kompos na pataba ng lupa; ang dayami ay 
maaaring pakain sa kalabaw o kambing, kilib sa gulayan; ang darak ay 
maaaring pakain sa isda. 

• Cultural diversity. Ito ay ang pagkakaiba ng kultura sa isang lugar. 
Halimbawa: Ang Muslim, Kristiyano, Katutubo, atbp. ay may iba’t-ibang 
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pananaw, paniniwala at kaalaman na ginagamit sa pagsasaka. 
 

2. Angkop na ekolohikal na pamamahala sa mga peste (Ecological Pest 
Management)                

 
Hindi lubos na mapupuksa ang mga peste dahil bahagi ito ng kalikasan. Kaya 
kapag nakita na dumarami ang populasyon ng peste, ito ay nagpapahiwatig na 
hindi balanse ang sistema sa sakahan. Ang mahalaga ay kontrolin ang pagdami 
ng mga ito para hindi ito makasira sa bukirin. May mga pamamaraan ng 
pagkontrol ng peste na hindi na nangangailangang gamitan ng kemikal na 
pestisidyo.   

 
Ang ilang mga maaaring gawin para makontrol sa pagdami ng peste ay: 

 
• Crop Rotation. Ito ay pagsasalit o pag-iiba-iba ng halaman sa bawat 

taniman para mawalan ng pagkain ang mga peste at hindi na manatili sa 
bukid o mamatay dahil sa kakulangan ng pagkain. 

 
• Diversity. Dahil iba-iba ang tanim sa sakahan, at ang peste ay umaatake 

lamang sa piling halaman (host specific), hindi makarami ang populasyon 
ng mga peste. Maaari ring malito ang mga peste dahil maraming uri o klase 
ng halamang nakatanim sa bukid. 

 
• Paggamit ng halaman na may kakayahang pumuksa ng peste (botanical 

pesticide). Maraming halaman na may mga katangian o sangkap na 
nakakapuksa ng mga peste (pesticidal properties). Dahil maaar ing ang mga 
ito ay maitatanim ng magsasaka sa kanyang sakahan, malinaw na ang 
kontrol sa teknolohiyang ito ay maaaring mapasakamay ng magsasaka. 

 
Pero dapat tandaan na may mga sangkap ang mga halamang ito na may 
katangiang gaya ng kemikal na pestisidyo. Ang pagkakaiba lamang ay sa bilis 
na pagkawala ng epekto nito sa paligid. Mas mabilis mawala ang botanical 
pesticide sa kalikasan dahil nasa natural na kaanyuan ito, habang ang mga 
kemikal na pestisidyo naman ay tumatagal sa lupa at hangin. 
 
Ang ilang botanical pesicides ay may masama ring epekto sa tao at kaibigang 
kulisap pero hindi kasing tapang ng mga kemikal. Halimbawa ang tubli o derris 
ay nakakamatay rin ng isda, bukod sa mga pesteng insekto. Kahit wala pang 
pag-aaral sa epekto nito sa tao, ang iba rito ay nakapapatay ng mga kaibigang 
kulisap pero hindi kasing bilis at bagsik ng kemikal. Tandaan na ang mga 
halamang ito ay pansamantala lamang, habang hindi pa nakakakita ng 
pamamaraang mas ekolohikal. 

 
• Pagtatanim ng mga insect repellant crops gaya ng amarillo (marigold o 

Tagetes patula), oregano, atbp. dahil sa ang amoy ng mga ito’y 
inaayawan ng mga peste. 
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• Intercropping – salit-salitang pagtatanim ng higit sa isang halaman na 
magkasabay sa isang sakahan.  

    Halimbawa: Kamatis at repolyo – ang uod na umaatake sa repolyo ay 
nababawasan o nawawala dahil hindi gusto ng uod ang amoy at sangkap 
na natatagpuan sa kamatis na tinatawag na tomatine. 

• Pag-aalaga ng hayop.  
    Halimbawa: Isa sa pinakaepektibong pagkonrol ng kuhol sa palayan ay 
ang pag-aalaga ng itik o bibe. Ang itik ay kumakain ng mga kuhol at damo 
sa palayan.  

    

3. Pagpili ng hayop, halaman at binhi na matibay sa peste at akma sa 

kondisyon sa bukid                  
 

Ang mga hayop at halaman ay may kakayahang makibagay sa pangkasaluku-
yang kondisyon ng kapaligiran. Ang mga halaman at hayop ay sadyang matibay 
sa peste o mas nababagay sa isang klaseng kondisyon base sa taglay nitong ka-
tangian. 

 

4. Pangangalaga ng lupa at tubig           
 

Ang lupa at tubig ay mahalaga sa pagpapanatili ng produksyon sa bukid. Ang 
mga sumusunod ay ilang mga gawain para mapangalagaan ang lupa at tubig: 
1. Covercropping  
2. Alley cropping 
3. Multiple cropping  
4. Mulching/kilib 
5. Intercropping 

 

5. Pagpapaganda at pagpapataba ng lupa      

 
Nutrient Cycling/Pumping 

 
Sa nutrient cycling, pinapahalagahan ang sustansyang nagmumula sa lupa at 
muling pagbabalik nito sa lupa. Ang sustansyang nakukuha ng mga halaman ay 
maaaring maibalik sa lupa kung bubulukin ang mga halaman. Maibabalik din 
ang sustansya sa halamang kinain ng hayop sa paglalagay ng dumi ng hayop sa 
lupa. Ang dumi ng hayop ay nakapagpapabilis ng pagbubulok dahil sa taglay 
nitong mga mikroorganismo at mataas na nitroheno. 
 
Ang mga punongkahoy na may malalim na ugat ang siyang gumagamit sa 
sustansya at tubig na hindi kayang abutin ng mga halamang mababaw ang 
ugat. Ang sustansya sa malalim na lebel ng lupa at naaagnas na bato ay di-
nadala ng puno sa kaniyang mga dahon at katawan. Kapag ang mga dahon ay 
nalaglag at pinabayaang mabulok o kaya’y ginawang kompos, maaaring paki-
nabangan ng iba pang mga halaman, hindi lamang ng puno, ang mga sustan-
syang taglay nito. 
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Malaki rin ang ginagampanan ng magsasaka sa pag-uugnay-ugnay ng bawat ba-
hagi ng kanyang sakahan dahil siya ang nagdedesisyon ukol sa mga gawaing 
idadagdag, ipagpapatuloy o ititigil. Ang magsasaka rin ang nakakapag-obserba 
kung alin sa mga bahagi ng bukid ang maaaring pakinabangan at papaano pag-
husayin ang sinerhiya at kapupunan dito. 

 
Ilang maaaring gawin para mapakinabangan ang bawat bahagi sa nutrient cy-
cling: 
 
• Magdagdag ng mga puno sa sakahan; 
• Magtanim ng mga halamang legumbre; 
• Pagsasalit-salit ng mga tanim para bigyang panahon ang lupa na makapa-

mahinga at hindi kaagad maubos ang sustansya;   
• Pagkikilib (mulching); at  
• Mag-alaga ng hayop at gamitin ang dumi nito para sa pagpapataba ng lupa.  

 

6. Pagpapalaganap ng sinerhiya sa mga organismo   
 

Ang BDFS ay nagbibigay-pansin sa pagkakaugnay ng mga bahagi sa bukirin kung 
kaya’t mahalagang maunawaan ang relasyon ng bawat isa at kung papaano pa 
ito mapapalago. 

 

7. Akma sa lugar     
 

Ang pagkakaiba ng bawat bahagi, pagsasaayos, pamamaraan ay iba-iba sa 
bawat lugar at tao dahil ang bawat magsasaka ay may kaniya-kaniyang angking 
kakayahang pinansiyal, may sariling desisyon at diskarte. Ang bawat lugar din 
ay may pagkakaiba ng kondisyon, kahinaan, at kalakasan na dapat isaalang-
alang. Kung kaya’t tinitingnan na kakaiba ang bawat isa. 

 

Ano ang mga bahagi ng isang Biodiversity– Based Farming System?     
 
Ang BDFS ay may dalawang bahagi: may bahaging permanente at mga bahaging nag-
babago. Ang bumubuo sa permanenteng bahagi ay ang tao at biyopisikal na katangian 
ng bukid. Samantalang ang mga halaman, hayop at akwakultura naman ay bumubuo 
sa bahaging nagbabago. 
 

Mga Permanenteng Bahagi    
(Tao at Biyopisikal) 
 
Bukod tangi ang bawat BDFS dahil iba’t-iba ang kondisyon ng mga lugar at iba-iba 
rin ang pamamahala ng mga magsasaka. 
 
Halimbawa, may mga bukid na matatagpuan sa bulubundukin, sa patag o malapit 
sa dagat o ibang anyo ng tubig. May mabato, mabuhangin, malagkit, may bukid na 
may patubig at may sahod-ulan, may mataba ang lupa at mayroong hindi. May 
mga lugar na bahain, malamig o kaya naman ay napakainit. Sa iba’t-ibang kondi-
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syon, iba’t-iba rin ang uri ng likas yamang matatagpuan (halaman, hayop, mik-
roorganismo) at may kakayahang makibagay sa mga kondisyong ito. 
Kahit na may mga bukid na halos pare-pareho ang kondisyon (halimbawa ay pare-
hong patag ang lupa at parehong may ilog na mapagkukunan ng tubig), hindi ito 
nangangahulugan na magkatulad ang matatagpuang halaman, hayop at pamama-
raan sa mga bukid. Maaaring may ilang parehong hayop o halaman pero magkaiba 
naman ang layunin ng magsasakang namamahala rito. Ang bawat magsasaka ay 
may sariling desisyon ayon sa layunin niya para sa kaniyang bukid. At ang layunin, 
desisyon at gawaing bukid ay siyang ginagabayan ng mga paniniwala (gaya ng re-
lihiyon at paniniwala), kaugalian, tradisyon at kultura ng pamayanan. Ang mga 
magsasaka ay may kaniya-kaniya ring angking talino at kakayahang pinansiyal. 
Ang mga katangiang ito at ang kapaligirang kinikilusan ay ilan lamang sa mga salik 
na isinasaalang-alang sa pagkakaroon ng DIFS. 

 

Mga Nagbabagong Bahagi ng Bukid        
 

1. Mga Halaman 

 
Ang mga halaman ay nahahati sa dalawang kategorya: 

  
a. Annuals  o halamang nabubuhay ng hindi hihigit sa isang taon 

           Halimbawa: mais, palay, gulay 
     
 

 Mga uri ng annuals: 
 
• Legumbre (legumes). Ang mga legumbre ay kadalasang trifoliate (may 

tatlong dahon na magkakadikit tulad ng munggo at sitaw) o kaya naman 
ay pinnate (ang mga dahon ay magkakatapat gaya ng kakawate at ipil-
ipil). Ang bunga nito ay kadalasang naka-pods (gaya ng mani, kadyos). 
Isa sa mga katangian ng mga legumbre ang pagkakakaroon ng nodules 
sa ugat kung saan ang rhizobium ay tumutulong sa paggamit ng 
nitrohena sa hangin para gawin itong kapakipakinabang sa halaman. 

 
• Halamang mabunga (fruit). 

Halimbawa:  talong, okra, kalabasa,patola 
 
• Halamang ugat (root o tuber crop) ay mga naglalaman sa ilalim ng 

lupa. 
Halimbawa: labanos, kamote, karots     

 
• Halamang madahon (leafy) ay mga halamang ang pinakikinabangan ay 

ang dahon. 
Halimbawa: petsay, alugbati   

 
b. Perennials o mga halamang nabubuhay ng mahigit sa isang taon o 
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pangmatagalan 
 

Halimbawa: bungang-kahoy/prutas katulad ng mangga, papaya, 
langka, kadyos, multi-purpose tree  species (MPTS) gaya ng kakawate, 
ipil-ipil, rensonii, atbp. 
 
Ang perennials ay nahahati sa mga bungang-kahoy o yaong nagbibigay 
ng prutas at mga punong panggubat.                             

 

Kahalagahan 
 
Ang annuals ay kaagad na napapakinabangan dahil madali itong mamunga at 
anihin. Dahil maikli lamang ang buhay nito, maaaring magpalit-palit  ng 
itatanim. 
 
Ang perennials naman ay permanente na sa bukirin at sa panahong bago pa 
lamang itong itatanim at hindi pa namumunga, maaaring magtanim ng annuals 
sa pagitan ng mga ito. Ang mga perennials ay maaaring magsilbing bakod at 
windbreak o panangga sa malakas na hangin. Bukod sa makakain, 
mapagkakakitaan pa ito dahil sa mga bunga nito. Maaari ring ipanggatong ang 
ilang sanga. Nakakatulong din ang perennials sa pagpapataba ng lupa dahil 
maaaring bulukin at idagdag sa lupa ng mga dahon nito. 
Nakakabuti ang kombinasyon ng perennials at annuals sa bukid dahil 
napapaunlad nito ang sinerhiya. Lubos na napapakinabangan at napapaunlad 
ang sustansya ng lupa dahil napapanatiling may tanim ang lupa, may naiibalik 
na organikong materyales; nababawasan ang pagguho, at maaaring pagkunan 
ng pagkain at pagkakakitaan. 
 
Dapat isaalang-alang ang magandang kombinasyon ng mga halaman at puno 
kung ito’y angkop sa pangangailangan ng magsasaka. Hindi magandang 
pagsamahin ang: 
• mga halamang magkakapamilya dahil iisa lamang ang uri ng pesteng         
umaatake sa mga ito.  

• mga halamang may magkaparehong lalim ng ugat dahil nauubos agad ang 
sustansya sa iisang lebel ng lupa. 

 
Ang ilang halimbawa ng hindi dapat pagsamahing halaman ay: 

 
1.  Ang puno ng bayabas, langka, at santol ay hindi dapat malapit sa gulayan 

dahil inaatake ang mga ito ng fruitfly at mites na maaaring lumipat sa gu-
layan. Kung may langka at bayabas, huwag pabayaang malaglag, mabulok o 
mahinog ng lubusan sa puno ang bunga dahil inaakit ng amoy nito ang mga 
peste. 

2.  Ang mga puno ng gmelina at eucalyptus ay mabilis lumaki dahil malakas 
itong sumipsip ng tubig at sustansya sa lupa at nagiging kakumpetensiya ng 
mga halaman at punongkahoy sa paligid. 

3.  May mga punong magandang pagapangan ng halaman at nababagay kasama 
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ng iba pang puno at halaman na kailangan ng konting lilim gaya ng kape, 
kakaw, papaya, saging, rambutan, lansones, pinya at balinghoy. Hindi ma-
gandang itanim ang kamote sa malilim na lugar dahil kahit na mapagtatal-
busan, hindi ito naglalaman. 

4.  May mga halamang umaakit sa mga kaibigang kulisap (i.e. bubuyog) gaya 
ng lagundi.                             

   
Ang uri ng halamang itatanim ay depende sa kasalukuyang kondisyon ng lugar 
na naaangkop dito at sa desisyon ng magsasaka. 

 

2. Mga Hayop  
 

Ang pagsasaka sa Pilipinas at ibang bahagi ng Asya ay kombinasyon ng pagha-
halaman at paghahayupan ang kadalasang isinasagawa. Ang mga magsasaka 
ang siyang nagdedesisyon at namimili kung anong uri ng hayop ang kanilang 
aalagaan. Kabilang sa isaalang-alang ng mga magsasaka sa paggawa ng de-
sisyon ay ang mga sumusunod:  saan kukunin ang ipakakain ng hayop, ilang 
hayop ang aalagaan, dami ng taong mag-aalaga, laki ng oras na gugulin sa pag-
aalaga, posibleng pagbebentahan (market), klima ng lugar, tradisyon at kul-
tura ng pamayanan at marami pang iba.  
 

Ano ang mga pakinabang ng pag-aalaga ng hayop? 
 
Sa Pilipinas, ang sobrang pera ng mga magsasaka ay kadalasang iginugugol sa 
pagbili ng mga hayop at pag-aalaga nito, dahil sa maraming pakinabang na na-
kukuha rito, katulad ng mga sumusunod:  
 
1. Ang mga hayop ay maaaring makatulong sa bukid gaya ng kalabaw na gina-

gamit sa pag-aararo at transportasyon.  Mapagkukunan din ang hayop ng 
pagkain gaya ng gatas, karne at itlog na maaari pang ibenta na siyang 
panggagalingan ng karagdagang kita. 

 
2. Ang hayop ay maaaring magsilbing kapital (capital reserve) dahil madali 

itong ipagbili at walang pinipiling panahon ng pagbebenta.  Kadalasan, ang 
hayop na alaga ang siyang naibebenta ng magsasaka sa panahong may ma-
higpit na pangangailangan sa pera, kagaya ng kapag may nagkasakit na mi-
yembro ng pamilya, kapag kailangan ang pera sa pagpapa-aral, lalung-lalo 
na kung ang tanim ng magsasaka ay hindi pa handa para ibenta.  Kung hindi 
maganda ang kita o nasira ng kalamidad ang mga pananim, ang mga 
alagang hayop ng magsasaka ang pinakamadaling pagkakitaan. 

 
3. Ang hayop ay tinuturing na "buhay na gawaan ng abono". Ang dumi ng hayop 

ay maaaring tuwirang gawing pang-abono sa taniman. Maaari rin itong ihalo 
sa mga organikong materyales na nakukuha sa bukirin para ito ay madaling 
mabulok at magamit na pataba sa halamanan.  Sa karanasan ng mga mag-
sasaka sa Pilipinas, ang mga nag-aalaga ng hayop, kasama ng halaman, ay 
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nakakakuha ng mataaas na ani ng mga halamang maiikli ang buhay dahil 
ang dumi ng hayop ay nakapagpapataba ng lupang pinagtataniman. Ganoon 
din sa pagsasama ng mga hayop at mga punong tanim ang ani ng mga puno 
ay tumataas din dahil sa pagpapaganda ng lupa.  Dagdag pa rito, ang gastos 
sa pagdadamo ay nababawasan ng hanggang 40 porsyento. 

 
4. Ang hayop ay maaar ing ilipat ng lugar sa panahon ng kalamidad, gaya ng 

baha, tagtuyot at kakulangan ng pagkain. Ito ay hindi maaring gawin sa 
halaman. Dahil dito, ang hayop ay mas siguradong pagkakakitaan sa mga 
panahong hindi maganda ang paghahalaman. 

 
5. Ang kinikita sa pag-aalaga ng hayop ay madalas na mas malaki pa sa kinikita 

sa paghahalaman. Dahil d ito, ang dami ng hayop na pag-aari ng isang mag-
sasaka ay isang indikasyon ng estado ng kanyang pamumuhay sa kanayu-
nan. 

    

Mga hayop na kadalasang inaalagaan sa mga bukirin 
 

Sa Pilipinas ang pinaka-popular na inaalagaang hayop ay manok.  Ang manok 
na katutubo (native) ay matatagpuan sa halos lahat ng bahagi ng bansa. Kada-
lasan ang katutubong manok ay pinababayaang nakaalpas lamang at hinaha-
yaang kumain ng mga uod, damo, mga nalaglag na butil at kung anu-ano pang 
bagay na makikita sa paligid ng bukid.  Ang itlog ng katutubong manok ay mas 
mataas ang presyo kaysa sa pangkariniwang itlog sa palengke. Sa ibang lugar, 
pinapalibutan nila ng lambat ang lugar ng manukan para ito’y makagala pa rin 
sa bukid. Paminsan-minsan ay hinahagisan na lamang ito ng pakain gaya ng 
mais, palay, mga talbos, kamote, tira-tira sa kusina, atbp. para lamang mai-
wasan ang pagkain ng manok sa iba pang halaman sa bukid.   

 
Ang itik naman ay madalas na inaalagaan sa mga lugar na malapit sa ilog at 
pati na rin sa mga palayan.  Ang itik ay maaaring pagkunan ng itlog na ginaga-
wang balot/penoy o kaya ay ginagawang itlog na maalat.  Ang karne nito ay 
masarap ding kainin.  Sa mga palayan, nakakatulong ito sa pagkontrol ng kuhol 
at gayundin sa damo.  Ito’y pinapakawalan sa palayan matapos ng pag-aani 
para kainin ang mga kuhol at mga nangalaglag na butil ng palay.  Ang dumi na-
man nito ay nagsisilbi ring pataba ng lupa. Bilang pangkontrol ng kuhol, kina-
kailangan magkaroon ng mga 100 itik o bibe na pinapakawalan isang ektaryang 
palayan. 
 
Ang mga small ruminant, o mga hayop na kumakain ng damo gaya ng kambing 
at tupa ay madalas na matatagpuan sa mga sahod-ulang palayan (rainfed low-
land) at katihan.  Sa mga katihan, mas popular na inaalagaan ang kambing pe-
ro hindi lahat ng tao ay sanay kumain ng karne nito. Ang kambing ay popular 
sa Ilokos, Zambales, Cagayan, Aurora at sa maraming parte ng Mindanao.  
Epektibo ang kambing sa pagkontrol ng damo pero dapat ding pag-ingatan ang 
iba pang pananim lalo na at ito’y maliliit pa lamang dahil ang kambing ay ma-
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takaw kumain at hindi mapili sa kinakain lalo na kapag kaunti ang halamang 
nasa paligid. Kapag samot-sari ang mga pananim, mas maiging bigyan na la-
mang ng kumpay habang ito ay nasa kulungan o kaya’y  pagkatapos ng mag-
hapong pagsusuga.  Kung ito’y isusuga, dapat ang tali nito ay may haba na hin-
di lalagpas sa 8 metro para hindi ito makapanira ng ibang halamanan. Maaa-
ring ilipat sila ng sugahan ng maraming beses batay sa lago ng damo sa lugar 
ng sugahan.  Ang kambing ay nakapakasensitibo sa ulan at madali itong dapuan 
ng sipon at ubo kaya dapat na sila’y may silungan sa panahong maulan. Maliit  
lamang ang puhunan sa kambing at mas madali itong paramihin kaysa kalabaw 
at baka.  

 
Ang mga large ruminant naman gaya ng baka at kalabaw ay madalas na mata-
tagpuan sa may patubig (irrigated lowland) o sahod-ulan na palayan.  Kadala-
san ito’y isinusuga sa mga pinapapahingang lupa o abandonadong lupa na ma-
raming damo.  Pero kadalasan, kinakapos ng pakain sa mga ito lalo na kapag 
tag-araw at sa mga lugar na iisa ang tanim sa malaking  bahagi ng lupa (large 
scale monocropping).  

 
 

Mga isyu ukol sa paghahayupan 
 
Habang lumalaki ang paghahayupan, lalong tumitindi ang isyu ukol sa pagiging 
pangmatagalan nito, lalo na ang ilang dimensyon ng LKP, gaya ng  pagka-
episyente (efficiency), kontrol, pangkultura, pangkapaligiran at pang-
ekonomiya. Sa maliitang (small scale) paghahayupan na kasama ang halaman, 
hindi pa gaano kaigting ang isyung ito. Ilan sa mga isyu  ng paghahayupan na 
nararapat na bigyang pansin ay ang mga sumusunod: 
 
1. Uri ng hayop na aalagaan.  Sinasabing ang katutubong pamamaraan ng 

paghahayupan na gamit ang mga katutubong klase ng hayop (native 
breeds) gaya ng manok at baboy ay hindi episyente kumpara sa 
makabagong pamamaraan ng paghahayupan. Ang ginagawang halimbawa ay 
ang pag-aalaga ng 45-day old chicks o broilers na sinasabing kayang 
maging dalawa't kalahating kilo (2.5 kg) sa loob lamang ng 45 na araw. 
Samantalang ang katutubong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok ay hindi 
makakadalawang kilo sa loob ng isang taon. Ang halimbawang ito ay hindi 
akma lalo na kapag pinagkumpara ang pamamaraan ng pag-aalaga ng 
dalawang pamamaraan. Halimbawa sa pagpapakain: sa makabagong 
pagmamanukan, ang pinakakain ay binibiling pagkain mixed feeds o 
concentrates na may taglay na mais, utaw, fish meal at iba pa. Lahat ito 
ay pagkain din ng tao. Sa katutubong pamamaraan ng pagmamanukan, ang 
manok ay hindi nakakulong at ang kinakain nito ay mga laglag na palay, 
bulate, insekto at mga bagay na hindi na kinakain ng tao. Ang ibig sabihin, 
ang dalawa't  kalahating kilo ng karne na nakukuha sa makabagong 
pamamaraan ay galing sa mga pagkaing pantao, kaya ang manok ay 
nakikipagkumpetensiya sa tao sa pagkain. Sa katutubong pamamaraan ng 
pagmamanukan, kahit dalawang kilo lamang sa loob ng isang taon ang 
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nakukuhang karne, ito ay halos walang gastos, at hindi nakikipag-
kumpetensiya sa tao sa pagkain.  Dagdag pa rito, kapag isinama ang gastos 
sa pabahay ng manok, gamot na inilalagay sa inumin at iniiniksyon, at 
pailaw (kuryente) habang ang mga manok ay maliit pa, makikitang ang 2.5 
kilong karne na nakukuha sa makabagong pamamaraan ay napakagastos at 
ang katutubong pamamaraan ay walang gastos.  

              
2. Paggamit ng improved breeds. Ang malaking problema sa mga pag-aalaga 

ng mga improved breeds ng hayop ay kadalasan ay hindi akma sa lokal na 
kondisyon sa mga sakahan ng mahihirap na magsasaka.  Ito ang dahilan 
kung bakit pati ang kanilang pabahay ay idinidikta, pati klase ng 
materyales na gagamitin, halimbawa, sementadong pabahay para sa mga 
improved breeds ng baboy. Kailangan din itong paliguan ng 2-3 beses sa 
isang araw kung tag-init. Kaya madalas na mas magastos ang pag-aalaga ng 
mga genetically superior breeds. Dahil din hindi angkop sa lokal na kon-
disyon ang uri ng ganitong hayop, mahina ang resistensya ng mga ito sa 
pangkaraniwang sakit kaya kailangang ang paggamit ng antibiotics at iba 
panggamot sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan. 

 
3. Sa isyu ng kapaligiran at biodiversity.   Kapag hindi napagplanuhan ang ga-

gawin sa dumi ng hayop, maaari itong maging sanhi ng polusyon sa tubig, 
hangin at lupa. Maliban pa rito, nababawasan na rin ang biodiversity kapag 
iilang lahi na lamang ang malawakang inaalagaan. 

 
4. Karapatan ng hayop (ethological issues).  Ang paraan ng pag-aalaga ng 

hayop na hindi makatao ay isang malaking isyu lalo na sa mga mayayamang 
bansa. Halimbawa, ang pagkukulong sa mga hayop na para ang mga ito ay 
hindi na halos makakilos para makasiguro na ang pakain ay direktang 
magiging laman ng hayop at hindi masasayang dahil sa paglalakad ng 
hayop.  Maliban dito, may mga gawain na rin sa siyensiya kung saan may 
mga “genes” mula sa ibang hayop/halaman na itinuturok sa hayop o hala-
man na hindi kapamilya.  Isang halimbawa ang pagtuturok ng recombinant 
bovine growth hormone (rBGH) para dumami ang gatas na makukuha sa 
hayop.  Ang gawaing ito ay isa nang paglabag sa natural na proseso para 
makagawa ng gatas ang hayop.  May mga nasasaad pang posibilidad na 
makapagdudulot ito ng sakit sa hayop na maaari ring mailipat sa tao. 

 
5. Katanggapan ng klase ng produkto (product acceptability). Ang epekto ng 

mga gamot na ipinaiinom o itiniturok sa mga hayop ay pareho rin ng mga 
ginagamit sa tao. Kapag marami ng pumasok sa katawan ng tao na mga ga-
mot na ito sa pamamagitan ng pagkain ng karne, hindi malayong ang tao ay 
magkaroon ng resistensiya sa mga gamot na ito. Ganoon din ang iba’t-ibang 
hormones na ginagamit o itinuturok sa hayop na maaari ring makuha ng 
tao. Sa pag-aalaga ng manok, ang mga nagsasagawa ng organikong pagsa-
saka ay hindi maaaring gumamit ng dumi (bilang pataba) ng hayop o manok 
na ginamitan ng mga antibiotics.  Ito ay sa dahilang ang antibiotic ay 
nakikita at nananatili pa rin sa dumi ng hayop at kung ito’y gagamitin sa 
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Paano mapapabut i ang mga pamamaraan sa pag-uugnay ng pag-
hahayupan at paghahalaman? 

 
1. Pagpapahalaga sa pakain. Maaaring gawin ang alinman sa mga sumusunod: 

 
• Magkaroon ng maliit na lugar gaya ng  gilid ng kabukiran o lugar na 
malapit sa ilog na mapagtataniman at mapagkukuhanan ng pakain sa 

sakahan ay naapektuhan ang natural na populasyon ng mga natural na mik-
robyo sa lupa.   

6. Kalusugan ng tao. Dapat ding isaalang-alang ang kapakanan ng pamilya sa 
usaping pangkalusugan kapag nag-aalaga ng hayop gaya ng baboy lalo na at 
ito’y malapit sa bahay. Kapag may hayupan na malapit sa bahay at ang sis-
tema ng paghahayupan ay hindi masyadong malinis, ang mga insekto ka-
gaya ng langaw na nagdadala ng sakit ay mas marami at makakaapekto sa 
kalusugan ng pamilya. 

 

Paano mababawasan ang gastos sa paghahayupan?  
 
Para mabawasan ang gastos sa paghahayupan, mahalaga na sa pagpili ng 
hayop na aalagaan ay hindi ito dapat kumakain ng pagkaing pantao para hindi 
ito maging kakumpetensiya sa pagkaing kinakailangan sa bahay.  Hangga’t 
maaari, malaking porsyento ng pagkain ng hayop ay dapat na makukuha sa sa-
riling bukid. Sa pagpili ng hayop, ito ay dapat na malusog, matibay sa sakit, 
akma sa kondisyon ng bukid at kayang alagaan ng magsasaka. 
 
Dahil ang Pilip inas ay isang tropikong bansa, maraming mga sakit o karamda-
man ang umaatake sa mga hayop na inalaagaan. Sa makabagong pamamaraan 
ng pag-aalaga ng hayop, mga komersyal na gamot na pareho rin ng mga nire-
reseta sa tao ang karaniwang ginagamit. Ito ay hindi lamang mataas ang pres-
yo, ito rin ay maaaring magkaapekto sa mga taong kakain ng mga hayop at sa 
kapaligiran. Halimbawa, naipakita na ang dumi ng hayop na maraming antibio-
tic ay sumisira sa natural na populasyon ng mga organismo sa lupa. Dahil ang 
mga antibiotic na ipinapainom sa manok at iba pang hayop ay pereho rin ng 
mga pinapainom sa tao, kung palagi at marami ng nakain na hayop na mara-
ming antibiotic, posibleng magkaroon ng resistensya ang tao sa antibiotic na 
ginamit sa hayop.    
 
Sa kabutihang palad, maraming halamang gamot na maaaring gamitin pangga-
mot sa sakit ng mga hayop at manok na maaaring itanim at makuha ng magsa-
saka sa kanyang bukid. Ang mga halamang gamot na ito ay natural, hindi naka-
kasira sa kapaligiran, walang gastos at napatunayan na ng maraming magsasa-
ka na epektibo (Talaan 10.2). Ang pagtatanim ng mga halamang gamot sa ay 
nakakapagpayaman ng biodiversity sa bukirin at karamihan dito ay maaari 
pang kainin ng magsasaka at ng kanyang pamilya  
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Talaan 10.2. Listahan ng mga halamang gamot para sa mga karaniwang sakit ng 
mga hayop at manok  

Halamang 
Gamot 

Hayop na Maga-
gamot 

Sakit o Karamda-
man 

Parte ng Ha-
laman 

Paraan ng Pagha-

handa 
(Patitimpla) 

Dami (Dosage) ng Gamot 

  
 Luyang 
dilaw  

Baka, kalabaw, 

manok, baboy 

Kabag, lagnat, pag-

tatae, sipon, ubo, 
tamlay sa pagkain 

Ugat o buong 

halaman 

Pakuluan sa tubig 

at ang sabaw ang 
isupak o ipainom 

sa hayop 

1 litr o sa isang araw  sa loob 

ng tatlong ar aw para sa hayop 
na may buhay na timbang na 

60-90 kilo 

Baboy Lagnat, tigdas, 

tr angkaso, erysepe-
las (sakit sa balat) 

Lahat ng part 

ng halaman 
pwede 

Pakuluan sa tubig 

at ipaligo sa hayop 

Walang nakatakdang dami 

Kaimito  
Baboy Lagnat, pagtatae Dahon Pakuluan sa tubig 

at isupak 

1 tasa, 3 beses isang araw  sa 

loob ng 3 ar aw 

Sambong 

Baboy at baka Lagnat, sipon, ba-

lingoyngoy, pagta-
tae 

Dahon at ugat Pakuluan at 

isupak, itapal o 
ipaligo 

Supak- ½ litr o, 2 beses isang 

ar aw sa loob ng 3 araw  
Paligo-2 beses isang araw sa 

loob ng 3 ar aw o higit pa 

Comfrey 
Baboy Lagnat Dahon Pakuluan at isupak 

ang sabaw  

½ tasa, 3 beses sa isang araw  

sa loob ng 2-3 ar aw 

Lagundi 
Baka at kalabaw  Ubo, lagnat, tr ang-

kaso 

Dahon Pakuluan at isupak 

ang sabaw  

1 galon, 3 beses sa isang araw  

sa loob ng 3 ar aw 

Alagaw  

Baboy, baka, 

kalabaw, 
manok, kambing 

Lagnat, sipon Dahon at bu-

laklak 

Pakuluan at isupak 

ang sabaw  

½ tasa, 3 beses sa isang araw  

sa loob ng 3 ar aw 

Ubo Katas ng da-

hon o bulaklak 

Isupak o ipainom 

sa: 
Baka, baboy, 

kalabaw, kambing 
  

Manok, bibe, itik 

  

50 mL, 1-2 beses isang ar aw 
sa loob ng 3-5 ar aw 

10-15mL, 1-2 beses isang ar aw 

sa loob ng 3-5 ar aw 

Bayabas 

Lahat ng hayop Sipon at pagtatae Dahon Pakuluan sa tubig 

at isupak; kung 
mga sugat ay 

dikdikan at itapal 

1-2 baso, 2-3 beses sa isang 

ar aw sa loob ng 1-2 araw; 
kung ipanglalanggas sa sugat 

ay 3 beses sa isang araw  
hanggang matuyo ang sugat 

Malunggay 

Baboy, inahing 

baboy, kalabaw  
o baka (lahat ng 

ur i ng hayop) 

Sipon, lagant, 

sugat, kawalan ng 
gatas 

Dahon Isama sa pagkain; 

dikdikin at ipahid 
sa mga sugat 

1 kilo, 3 beses sa isang araw  

sa loob ng 2 ar aw ; 1 beses 
kung pagkain 

Dita 
Baboy at baka Lagnat at sipon Balat ng kahoy Pakuluan at isupak 

ang sabaw  

½-1 tasa, 2 beses sa isang 

ar aw sa loob ng 1-2 araw  

Kalamansi 
Baboy Lagnat Dahon Pakuluan at ipaligo 1 beses sa 1 araw hanggang sa 

gumaling 

Sintonis o 
Dalanghita 

Baka at kalabaw  Lagnat at balingoyn-

goy 

Dahon Pakuluan at isupak 1-2 tasa sa 1 araw  sa loob ng 

3 araw  

Lukban 
Baka Sipon Dahon Pakuluan at isupak 1-2 tasa sa 1ar aw sa loob ng 3 

ar aw  

Atis 
Baka Lagnat Dahon Pakuluan at isupak 1-2 tasa sa 1ar aw sa loob ng 3 

ar aw  

Sampalok  

Baka, kalabaw, 

kabayo, baboy 

Lagnat at sipon Dahon Pakuluan at isupak 1-2 tasa sa 1ar aw sa loob ng 3 

ar aw  

Balingoyngoy Dahon o bun-

ga 

Tadtarin at isama 

sa pagkain 

Walang binanggit na dami 
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hayop na may mataas na protina. 
• Magtanim ng mga legumbre matapos ng pag-aani ng ibang halaman.  
• Sa pag-iiba-iba ng tanim, isama ang mga damong maaaring magsilbing 
pakain o kaya naman ay ibang klase pang pakain sa hayop tulad ng na-
pier grass o guinea grass para sa mga hayop na ruminants. 

• Magtabi ng kaunting green manure para magsilbi ring pakain. 
• Magtanim ng mga legumbreng puno kagaya ng ipil-ipil, kakawate, aca-
cia, atbp. sa mga akmang lugar na hindi makapinsala sa pagtubo ng 
ibang halaman. Ang mga dahon ng mga punong ito ay maaring gamiting 
pakain, silungan ng mga hayop para hindi maapektuhan ng init at 
pataba ng lupa (green leaf manuring)  

• Sa mga dahon lamang ng mga legumbreng ito, maaaring makakuha ng:  
64-185 kilo/ektarya/taon ng N,  
6.2-12.2 kilo/ektarya/taon ng P 
29-64 kilo/ektarya/taon ng K 
 

2. Pagpapahalaga sa dumi ng hayop 
 

• Ang dumi ng hayop na gagamitin sa bukid ay nakatutulong sa pagpapa-
ganda ng istruktura ng lupa at pinatataas nito ang kakayahan ng lupa na 
sumipsip ng tubig. 

• Sa ibang bansa gaya ng India at mga bansa sa Africa, ang tinuyong dumi 
ng hayop ay nagagamit bilang panggatong at materyal sa paggawa ng 
bahay. Sa Pilipinas, hindi gaanong tanggap ang ganitong paraan ng pag-
gamit ng dumi ng hayop. Mayroon namang iba na iniipon ang dumi ng 
hayop sa biogas digester para makagawa ng methane gas na ginagamit 
sa pagluluto o kaya ay pang-ilaw sa bahay.  Sa 25 k ilo na sariwang dumi 
ng baka, maaaring makakakuha ng isang kubiko metrong (1 m3) methane 
gas. 

• Ang dumi ng hayop ay nagtataglay rin ng sustansya na nakapagpapataba 
ng lupa (Talaan 5.7  Chapter 5). 

 
3. Pagpapahalaga sa gawain ng hayop sa bukid 
 

• Maraming gamit ang hayop sa bukid gaya ng pagtulong sa pag-aararo at 
sa pagbibyahe ng mga kalakal. 

• Nakakabawas sa ibang gastusin dahil hindi na nangangailangan ng krudo 
na dapat pang bilhin.  

• Mapagkakakitaan ang mga alagang inahin dahil sa maaaring ibenta ang 
mga anak nito.  

 

3. Pag-aalaga ng Isda (Akwakultura)           
 

May mga dapat tandaan sa pagpapalaisdaan.  
 
Ang pangunahin ay ang lugar na paglalagyan nito- dapat may natural na 
patubig, halimbawa ay bukal o mababang parte ng bukirin kung saan ang 
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tubig-ulan ay maaring ipunin, o malapit ito sa ilog at maidederekta ang tubig 
patungo sa palaisdaan. 
Iba-iba ang kakayahan ng lupang humawak ng tubig. Hindi magandang 
humawak ng tubig ang buhangin, hindi tulad ng luwad. Bukod dito, iba-iba rin 
ang kakayahan ng lpara humawak ng sustansya na siyang nakakatulong sa 
pagpapataba ng mga organismo gaya ng algae na kinakain naman ng mga isda. 

 

Anong isda ang maaaring alagaan at palakihin? 
       
1. Isdang matatagpuan sa lugar o may pagkukunang malapit 
2. Maaari at may kakayahang dumami nang natural sa lugar 
3. Maaaring mabuhay sa loob ng palaisdaan 
4. Mabubuhay sa pagkaing matatagpuan sa palaisdaan 
5. Madaling lumaki 
6. Walang parasito o sakit 
7. Kilala at gustong kainin ng tao (sa mga lugar na malapit sa dagat, ang mga 

isdang tabang (freshwater fish) ay hindi gaanong magustuhan ng tao dahil 
sa ito’y matabang kumpara sa isdang dagat o (saltwater fish) 
Halimbawa:  tilapia, karpa, bangus, at dalag.   

 

Kagandahan ng paglalagay ng palaisdaan:   
 

1. Mapagkukunan ng protina ng pamilya. 
2. Sandigan kapag hindi kumita sa mga pananim. 
3. Ang tubig sa palaisdaan ay maaar ing mapagkunan ng pandilig ng mga 

halaman 
 

Kahinaan ng paglalagay ng palaisdaan: 
 

1. Nababawasan ang lugar na maaaring pagtaniman ng halaman. 
2. Kung ang lugar na paglalagyan ay walang natural na pagkukunan ng tubig, 

magastos ang pagpapatubig dahil kailangan ng krudo para sa bomba ng 
tubig. 

3. Ang paggamit ng lason sa pagpatay ng maninila (predator fish) ay 
nakakalason din sa mga isdang inaalagaan. 

 

Ilang halimbawa ng BDFS sa Palayan 
 

1. Rice-fish-duck system (Palay-Isda-It ik o Bibe) 
 

Doble ang kita sa sistemang ito (Larawan 10.3) kumpara sa kung palayan 
lamang dahil maraming kagandahang idinudulot ng bawat  isa sa sistema. 
Kumpara sa tradisyonal na pag-aalaga ng isda, mas malaki rin ang produksyon 
at kita rito. 
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     Larawan 10.3 Palayan-itikan-palaisdaan na sistema ng pagsasaka. 

Kagandahan    
 
1. Ang itik ay nakakatulong sa pagsugpo ng kuhol. Pinapasok ang mga it ik sa 

bukid matapos makapag-ani; muling ipinapasok ng mga 25 araw matapos 
maglipat-tanim. 

2. Nakakatulong ang itik at isda sa pagkontrol ng damo at pesteng insekto. 
Kinakain ng itik o bibe ang damo o hindi kaya’y natatakpan habang 
naglalakad sa pagitan ng mga palay. Ang mga isdang nakalalangoy naman 
sa pagitan ng mga palay ay nakakapagpabagal ng pagtubo ng damo. 
Kinakain din ng isda ang mga insektong nahuhulog sa palayan. 

3. Ang itlog ng itik ay maaaring gawing itlog na maalat o balot/penoy. 
4. Ang ipot o dumi ng itik at isda ay nakadaragdag din ng sustansya sa lupa. 
5. Ang itik at isda ay maaaring maging pansariling pagkain. 
6. Ang palay ay maaaring maging pansariling kain o pambenta. 
7. Ang darak o pinagkinisan ng palay ay maaaring pakain sa itik at isda. 

 
Kahinaan    

 
1. Nagbabago ang pangangailangan sa itlog ng itik (balot o itlog na pula). 
2. Kailangan ng kaalaman sa pag-aalaga ng itik. 
 

2. Rice-pig-fish system (Palay-Baboy-Isda) 
 

Kadalasang matatagpuan ang sistemang ito sa mga bukid na maliliit  ang sukat 
o kaya’y sa maliit  na bahagi sa malalawak na bukid. Sa rice-pig-fish system 
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(Larawan 10.4), ay lubos na napapakinabangan ang pag-ikot ng enerhiya at 
sustansya sa bukid. Mas mataas ang ani at kita ng 2.6 beses kumpara sa kung 
palay lamang. 

 

 Kagandahan         
 

1. Kapag ang kulungan ng baboy na itinayo sa ibabaw ng palaisdaan, diretsong 
mapupunta ang dumi nito sa palaisdaan. Ito ay magig ing pataba para sa al-
gae na kinakain ng mga isda. 

2. Ang tubig sa palaisdaan ay maaaring gamiting panlinis ng kulungan ng ba-
boy. 

3. Ang dumi ng baboy ay maaaring kolektahin, pahanginan at patuyuin at pag-
katapos ay magagamit sa pagkokompos. Maaari ring diretsong ilagay ang 
tuyong dumi sa palayan. 

4. Ang tubig sa palaisdaan ay maaaring gamitin sa pagpapatubig ng palayan o 
ipandilig sa maliit na gulayan. 

5. Maaaring pagsamahin ang palayan sa palaisdaan (palay-isdaan o rice-fish 
system). Sa ganitong sistema, nakakatulong ang isda sa pagpigil ng pagdami 
at paglaki ng mga damo dahil naiistorbo ang lupa sa palayan. Dapat tan-
daan: Mga 5-7 araw bago anihin ang isda, huwag lagyan ng dumi ng hayop 
ang palay-isdaan para hindi maglalasang burak ang isda. 

6. Ang dumi ng isda ay nagsisilbing dagdag na pataba sa palay. 

Larawan 10.4 Palayan-babuyan-palaisdaan na sistema ng pagsasaka. 
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7. Sa paggalaw-galaw ng isda sa palay, naiistorbo ang mga peste ng palay, 
nahuhulog sa tubig at kinakain ito ng isda. 

8. Ang pagkakaroon ng baboy at isda sa bukid ay nakakapagbigay ng mataas 
na ani kumpara sa kung palay lamang. 

 

Kahinaan 
 

Maaring maging problema ang sanitasyon sa paligid kung hindi maayos ang 
sistema, lalo na sa babuyan. 

 

Halimbawa ng "Halos Kompletong" Bukid 
 

Mga Bahagi ng Bukid 
 

1.  Palayan 
 

a. Kapag napunan ang pangangailangan ng pamilya, ang labis ay maaaring 
ibenta. 

b. Nasa kamay ng magsasaka ang mga desisyon ukol sa pamamahala ng 
palayan - kung anong uri ng binhi, kung nais na magbinhi nang sarili, at 
kung ilang klase ng palay ang itatanim. 

c. Lahat ng pangangailangan sa palayan ay maar ing magmula sa sariling bukid.  
Ang patabang kailangan ng palay ay maaaring magmula sa dayami, kompos, 
dumi ng hayop, green manure mula sa mga MPTS, at azolla.  Ang damo at 
peste ay makokontrol sa pamamagitan ng pagpapatubig, layo ng 
pagtatanim, panahon ng pagtatanim, uri ng binhi, pagtatanim ng repellant 
crops, pagpapasok ng itik, atbp. 

 

2.  Kahuyan 
 

Ang kahuyan o "woodlot" ay nagsisilbing bakod, panangga sa malalakas na 
hangin, panggatong, pakain sa hayop at pagkukunan ng pataba para sa lupa.  
Mga maaaring itanim ay mga MPTS gaya ng kakawate, ipil-ipil, rensonii, 
sesbania, katuray, atbp. 

 

3. Gulayan o Bio-Intensive Garden (BIG) 
 

Iba't-ibang klaseng gulay ang it inatanim - madahon, mabunga, legumbre at la-
mang ugat.  Ang gulayan ay napagkukunan ng nutrisyon ng pamilya, pambenta, 
pagkain ng hayop at kompos. 
 
Sa isang BIG na may lawak na 35-45 metro kwadrado ay makaaani ng 1-2.5 kilo 
ng iba't-ibang gulay bawat araw sa loob ng isang taon. 
 
Ang pag-iiba-iba ng mga tanim ay nakakatulong sa pag-iikot ng sustansya sa 
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lupa.  Sa ganitong sistema nakasisigurong may mapagkukunan ng makakain da-
hil atakihin man ng peste ang isang klaseng gulay ay may iba pang pananim.  
Dahil iba-iba rin ang nakatanim, kahit bumagsak ang presyo ng isang ani, 
makakabawi naman sa iba pang aanihin. 

 

4. Palaisdaan (Fishpond) 
 

May iba't-ibang klaseng isda na maaaring palakihin at paramihin - may mga is-
dang sa ibabaw kumakain (top feeder), mayroon sa kalagitnaan, at ang iba ay 
sa ilalim (bottom feeder).  Mainam na mamili ng mga isda sa bawat uri dahil 
nababawasan ang kumpetisyon ng mga isda sa espasyo. 
 
Ang palaisdaan ay mapagkukunan ng nutrisyon.  Ang tubig nito ay maaaring 
ipandilig sa mga halaman sa paligid. 

 

5.  Punong Namumunga (Fruit-bearing trees) 
 

Kung may tanim na iba't-ibang klaseng punong namumunga, iba-iba rin ang 
panahon ng pag-ani at nakakasigurong may kita sa loob ng buong taon. 
 
Maaaringpagkunan ng nutrisyon ng pamilya ang mga bunga.  Maaaring hindi 
maganda ang bunga ng isang puno pero maaaring makabawi sa iba pang puno. 
Kung maraming bunga, magandang magtayo ng sariling nursery para maparami 
pa ang magagandang puno at mapagbenta rin ang mga punla. 

 

6.  Alagaing Hayop 
 

Ang mga hayop ay hindi lamang makatutulong sa mga gawaing bukid (gaya ng 
kalabaw sa paghahanda ng sakahan) kundi napagkukunan ng nutrisyon.  
Maraming gamit ang mga produkto galing sa manok, baboy, kambing, kalabaw 
at itik.  Ang mga itlog ay maaring kainin o ibenta, ang gatas ay dagdag na 
nutrisyon, at ang karne ay protina.  Nagsisilbing pagkakakitaan ang mga hayop 
kung may emergency o kailangang panggastos (hal. pang-matrikula ng mga 
nag-aaral na anak).  Maaring ang mga anak lang ng alagang hayop ang ibenta. 
 
Ang pag-aalaga ng mga hayop ay nakakatulong din sa pagbabalik ng sustansya 
sa lupa.  Ang mga damo sa paligid ay ipapakain sa hayop, at ang dumi nga 
hayop ay muling ibabalik sa lupa. 
 
Tumataas ang ani at kita sa pagkukombinasyon ng paghahayupan at perennial 
crops.  Nababawasan ng 40% ang gastos sa pagdadamo dahil nagagawang 
pakain sa hayop ang mga damo at nababawasan ang pagbili ng kemikal na 
abono.  Kung isasama ito sa iba pang sistema gaya ng palay, tumataas ang ani 
mula 3-4.5 tonelada bawat ektarya. 
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7.  Biodigester 
 

Sa biodigester inilalagay ang nakolektang dumi ng hayop para ang gas na 
methane ay magamit bilang panluto o enerhiya na magbibigay ng kuryente/
ilaw sa bahay. Ito ay napakahalaga lalo na ngayong mataas ang presyo ng 
gas. Kapag mayroon nito ang magsasaka, mababawasan ang ang pagputol ng 
mga punong kahoy na ginagamit na pang gatong. Ang natitirang dumi o 
sludge ay magagamit bilang kompos o pataba sa gulay o palayan. 

 
May isang kubiko metro na biogas ang makukuha sa 25 kilong dumi ng baka. 

 

8.  Azolla Pond 
 

Ang azolla pond ay nagsisilbing paramihan ng azolla na nagagamit bilang 
pataba at pakain sa isda at hayop. 
 
Ang tuyong azolla ay may taglay na 20% N, 0.20 % P at 0.15% K.  Ayon sa pag-
aaral (Watanabe et al., 1989), kapag inihalo ang azolla sa paghahanda ng 
lupa ng palayan, ang sustansyang ibinibigay nito ay pareho rin kung ito'y la-
lagyan ng 30 kg N/ektarya ng urea.  Samakatuwid, sa isang toneladang 
sariwang azolla, tumataas ang ani ng karagdagang 40 kilo. Tandaan lamang 
na ang azolla ay maganda sa lupang walang problema sa P. Kung ito ay 
problema, kailangang maglagay ng dumi ng hayop sa sa azolla pond.  
 
Para hindi direktang nakalantad ang azolla sa araw at atakihin ng "web 
worm," magtanim ng gabi at palay sa paligid nito. 

 
Kasong babasahin (Case documentation) – Ito ay isang halimbawa ng BDFS 
na nagsimula sa isang palayan lamang – ang sakahan ni Ginoong Mamerto 
Fantilanan. (Kahon 10.1) (Hango sa: Padilla, H. J. 1999. Ecological Farming. Cor-
puz Press.; SIBAT, 1995. Sustainable agriculture as practiced by farmers in the 
Philippines (Case Studies).   
 
Si Ginoong Fantilanan ay isang magsasaka sa Panay na nagsimulang baguhin ang 
kanyang bukid mula sa purong taniman ng palay lamang tungo sa pag-iiba-iba at 
pag-uugnay ng iba pang bahagi at gawaing pansakahan.  Ang kanyang dahilan ng 
pagbabago ay para: 

 

• Magamit nang husto at maging kapaki-pakinabang ang lupang sinasaka; 

• Magkaroon nang mataas na kita mula sa maliit na lupain; 

• Makapag-ani ng produktong hindi makakasama sa kalusugan ng tao  

• Maibalik ang sustansyang kinuha ng halaman sa lupa; at 

• Gawing likas-kaya ang pagsasaka.  
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Katangian ng Sakahan at mga Gawain: 
 

Ang sakahan ni G. Fantillanan ay may laking kalahating ektarya.  Ito ay 
matatagpuan malapit sa daan sa Angub, Cuartero, Capiz, sa Isla ng Panay.  Siya 
ay gumagamit ng bombang de-gasolina para makakuha ng tubig mula sa ilog pa-
punta sa kanyang sakahan.  Ang sakahan ay binubuo ng mga sumusunod:  
1. Palayan – Ang buong palayan ay may laki na 2,483 metro kwadrado at naha-

hati sa mga pinitak (na may laking higit kumulang na 350 metro kwadrado). 
Ang kanyang pagtatanim at pag-aani ay ginagawa tuwing makalawang linggo. 
Ang kanyang palay ay ibinebanta bilang binhi dahil mas mataas ang presyo 
nito; ang bigas na kinakain ng kanyang pamilya ay binibili niya sa palengke. 
Ang kanyang sistema ng pagtatanim ay kakaiba sa mga nakagawian ng pagta-
tanim ng palay. Ang pagitan ng kanyang mga tanim ay masinsin ang apat na 
sunud-sunod na hanay na may layong 10 sentimetro ang pagitan, at 70 senti-
metro naman ang pagitan mula sa ikaapat na hanay. At sa bawat hanay, ang 
mga tudling ay may layong 10 sentimetro.  Sa ganitong paraan mas marami 
rin ang naitatanim na palay na umaabot sa 390,040 na tudling bawat ektarya, 
kumpara sa 250,000 tudling bawat ektarya ng kadalasang taniman na may 
layo na 20 x 20 sentimetro. 

 
2. Pangangasiwa ng sustansya ng lupa – Ang dayami ay ginagawang kompos at 

inilalatag din kung nasaan ang mga bibe para mabilis itong mabulok at mai-
pon at mapakinabangan din ang ipot ng mga bibe. Ang dayami ay pinagpa-
patung-patong at kapag kailangan na ng kompos ang dayami ay inirorolyo pa-
ibabaw para mahuha ang nabulok na dayami sa ilalim. Ang bulok na dayam-
ing ito ay siyang ikinakalat sa sa lupa bago magtanim. Siya rin ay may biogas 
digester kung saan ang dumi ng baboy na kung tawagin ay sludge ay inilala-
gay sa halaman kada linggo at paminsan-minsan ay nagdadagdag din ng 
azolla.  Sa kanyang karanasan, 140 na lata ng gaas (may kapasidad na 16 na 
litro) ang sludge ang nailalagay bawat pitak ng palayan.  

 
3. Pangangasiwa ng peste – Hindi masyadong problema ang damo dahil pi-

nananatili ni G. Fantilanan na may patubig, at ang azolla sa palayan ay 
pumipigil sa pagdami ng damo dahil mabilis nitong natatakpan ang lupa.  
Wala r ing  masyadong problema sa mga pesteng insektong dahil sa balanseng 
sustansya sa halaman at balanseng kapaligiran.  Ang kuhol din ay hindi 
nagiging problema, ang mga ito ay sadyang pinupulot para gawing pakain na 
pagkukunan ng protina ng mga bibe/itik. 

  
4. Azolla – Ang azolla ay pinaparami sa limang pitak na may laking 1,171metro 

kwadrado at siyang ginagamit na pataba sa palay, mga gulay, pakain sa ba-
boy, bibe/itik at naibebenta rin ng PhP 50 bawat lata.  Mga 25-30% ng azolla 
ang inaani bawat araw at and 70% ay iniiwan para dumami. 

 
5. Gabihan – Malaki ang kinikita sa gabi.  Ito ay may kitang apat na beses pa ang 

taas kumpara sa kinikita sa palayan. Ito ay nabebenta ng PhP 3-6 bawat kilo 
at ang suwi naman ay PhP 0.25 bawat piraso. 
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6. Gulayan – Ang mga gu lay na itinatanim at pinagsasalit-salit ay bawang, 
sibuyas, okra, talong, sili, munggo, utaw at sitaw. Ang pilapil ay nilalaparan 
para mapagtaniman ng mga gulay. Ang lupa ay binubungkal at nilalagyan ng 
azolla at sludge, bago tabunan at taniman. Ang mali it na halaman ay 
itinatanim sa lupa at sinisiguradong hindi ito maapektuhan ng nabubulok na 
azolla at sludge. 

7. Babuyan – Mayroon siyang apat na inahing baboy na kanyang pinapakasta sa 
pamamagitan ng artificial insemination. Sa kanyang karanasan, ang bilang na 
ito ay nakakasapat na para magkaroon tamang dami ng dumi ng hayop na 
kasya ng para sa kailangang biogas na gamit nila sa bahay.  Ang isang inahin 
ay tinatantyang nag-aanak ng 10 biik at ito ay binebenta. Ang pakain sa 
baboy ay nagmumula na rin sa bukid.  Ang pakain niya sa biik ay galing sa 60 
kilong pinatuyo at dinurog na azolla (pinatuyo at dinurog), 20 kilong  dinikdik 
na bigas, 10 kilong inihaw at dinikdik na soybean, limang kilong kuhol at 
limang kilong ginadgad na niyog. Sa inahin at barako naman, ang pakain ay 
60 kilong sariwang azolla, 20 kilong darak, 10 kilong ginadgad sa sariwang 
niyog at 10 kilong kuhol. 

 
8. Itikan – Si G. Fatilanan ay mayroong 200 na itik sa sakahan.  Ang itlog nito ay 

nabebenta sa halagang PhP 3.00 bawat piraso. Ang itik na may edad isang 
araw  ay binibenta ng PhP 12 bawat isa, edad isang buwan ay PhP 30 bawat 
isa, at ang malapit ng mangitlog na itik ay PhP 80.  Mayroon din siyang 15 
muscovy ducks na inaalagaan para sa natural na pagpipisa (sitters) ng itlog. 
Kung mayroong 10 sitters na sabay sabay umuupo, aabot ng 150 itlog ang 
napipisa. Ang mga itik at muscovy ducks ay pinapakain niya ng azolla, darak 
na lahat ay mula sa sakahan at kuhol na mabibili sa ibang sakahan sa 
halagang PhP 60 bawat sako. May ilang itik din na inaaalagan  para pangkain  
ng kanyang pamilya. 

 
9. Palaisdaan – Bukod sa tilapia ay may malalaking tulya o clams at azolla din sa 

ibabaw ng palaisdaan. 
 
10. Nursery – Ang mga punla at pananim ng mga halamang paminta, laurel, 

papaya, kape, kakaw, guyabano, atis at red palm ay inaalagaan sa nursery at 
ibinebenta. 

 
11. Biogas – Ang ginagamit na materyales sa digester ay ang dumi ng baboy (mula 

sa limang inahin), azolla at iba pang pinagtabasan o pinag-anihan.  Ang gas 
mula sa digester ay ginagamit sa pagluluto pang araw-araw at ginagamit din  
na pang-ilaw kapag nawawalan ng kuryente.  Si G. Fantilanan mismo ang 
nagdesenyo ng biogas digester gamit ang ferro-cement na matatagpuan at 
madaling makuha sa kanilang lugar. 

 
12. Iba pang halaman – Ang iba pang halaman na matatagpuan sa sakahan 

mismo, sa paligid at boundary ng sakahan na pinakikinabangan ay niyog, ipil-
ipil, saging, balinghoy, kape, kakaw at kapok. 
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Talaan 10.3. Ang kita sa sakahan ni G. Mamerto Fantilanan na may lawak 
na 0.5 ektarya mula Enero hanggang Hunyo 1990, base sa 
dokumentasyon na nakalap ng International Development 
Center (IDRC) 

  

  
Farm component 

Kabuuang Kita 
(PhP) 

Mga Gastusin 
(PhP) 

  
Neto (PhP) 

Azolla 39,780.00 4,049.00 35,741.00 

Palayan 19,800.00   2,217.60 17,582.40 

Gabihan 18,465.00 1,320.00 17,145.00 

Gulayan 11,255.00 3,580.00 7,675.00 

Isda 210.00 30.00 180.00 

Clam 3,720.00 510.00 340.00 

Babuyan 16,000.00 6,170.00 9,830.00 

Itikan 12, 415.00 6,270.00 6,145.00 

Hatchery 13,990.00 2,480.00 11,510.00 

Pangitlugan 3,420.00 3,185.00 235.00 

Nursery 14,770.00 300.00 14,470.00 

 Total 153,825.00     31,106.60 123,734.40 

Sa isang dokumentasyon at pananaliksik sa sakahan ni G. Fantilanan na ginawa ng 
International Development Center (IDRC) sa loob ng sa anim na buwan, Enero 
hanggang Hunyo 1990 (Talaan 10.3), ang kabuuang kita sa kalahating ektarya 
lamang ay umaabot ng PhP 153,825 at may netong kita na PhP 123,734.40.  Ang 
kita sa sakahang ito ay umaabot ng PhP 20,622.40 bawat buwan o PhP 678 bawat 
araw.  
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Sa pagsusulong ng organikong pagsasaka, isang napakalaking problema ay ang 
kakulangan ng materyales na maaaring bulukin at gawing pampalit sa binibiling 
kemikal na abono. Isa pang  madalas na katanungan ay kung papaano ginagawa ang 
organikong pataba. Hindi maaaring ikahon ang iba’t-ibang pamamaraan dahil ang 
maganda o angkop sa isang lugar ay hindi posible  sa ibang lugar. Ito ay dahil sa iba-
iba ang kondisyon sa bawat lugar at may mga sangkap na wala sa ibang lugar. 
Nilalayon dito na ibahagi ang mga teknolohiya at mga hakbang sa paggawa ng 
organikong pataba na nasubok na ng ilang magsasaka. Hindi lahat ng narito ay 
maaaring naaayon o nababagay sa lahat ng magsasaka. Halimbawa, may mga lugar na 
walang pagkukunan ng dumi ng hayop,  asukal o molasses, at maaari namang 
mayroon nga pero napakamahal nito. Layunin dito na ibigay ang mga posibilidad at 
umaasa na mabibigyan ng kaalaman ang magsasaka para makapili at maiangkop ang 
mga tatalakayin dito tungkol sa paggawa ng organikong pataba. 
 
 

A. Organikong kompos 
 

Ano ba ang organikong kompos? 
 
Ang katawan mismo ng halaman ay nag-iimbak ng sustansya na maaaring maibalik 
sa lupa kung ito’y bubulukin ng mga mikroorganismo.  Ang organikong kompos ay 
madaling gawin dahil mula lamang ito sa mga pinagtabasan o pinag-anihang 
halaman at may kaunting dumi ng hayop na siyang gagamitin sa pagbubulok. Ang 
lahat ng mga ito ay maaaring matagpuan na sa bukid mismo.  
 

Ano ang kagandahan ng paggamit ng organikong kompos? 
 
• Walang nasasayang na bagay sa bukid dahil maaari itong magbalik ng 

sustansya sa lupa kapag binulok. 
 
• Dahan-dahang ibinibigay ng kompos ang sustansyang kailangan ng halaman 

at maaaring makasapat ito sa pangangailangan ng halaman na walang 
idinadagdag pang ibang abono.  Kapag kompos ang ginamit, kaunti lamang 
na sustansya ang mapapasama sa pagtagos ng tubig. 

 
• Pinapaganda ng kompos ang katangian ng lupa at nadadagdagan ang 

kapasidad nitong humawak ng sustansya at tubig. 
 
• Ang kompos ay maaari ding ipalit sa paggamit ng dumi ng hayop sa Bokashi 

kung wala o kulang ang mapagkukunan ng dumi ng hayop. 
 

Mga Pamamaraan sa Paggawa ng Organikong Pataba 
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Ano ang kahinaan ng paggamit ng organikong kompos? 
 
Ang kahinaan lamang sa paggawa ng kompos ay may kalakihan ang 
kinakailangang dami ng mga materyales (biomass) para makagawa ng sapat sa 
pangangailangan ng sakahan o sobra pa sa pangangailangan para 
mapagkakitaan naman. Madalas sa paggawa ng kompos ay kumbinasyon ng 
mga katawan ng halaman at dumi ng hayop. Sa mga lugar na wala o kulang ang 
mapagkukunan ng dumi ng hayop ay maaaring gamitin ang mga halamang 
legumbre para sa pagkukunan ng nitrohenong (N) magpapabilis sa pagbubulok. 
Mahalaga na sa paglalayong makagawa ng sariling organikong pataba ay 
simulan na din ang pagdaragdag ng ilang bahagi ng sakahan na mapagkukunan 
ng mga materyales na ito sa hinaharap. 

    

Mga paraan ng pagbubulok   
  

1. 14-day Composting 
 

Ito ay ang paggawa ng kompos na hindi masyadong matagal ang hihintaying 
panahon para ito ay magamit hindi katulad ng ordinaryong pagkokompos. 
Kaya nga lamang ay kailangan ng dagdag na tao o makinarya gaya ng 
shredder (kung bultuhan na ang gagawing kompos) para tadtarin o pira-
pirasuhin ang mga materyales nang mapabilis ang pagbubulok nito. 

 

Paano isagawa ang 14-day composting? 
 
1. Ihanda ang mga materyales gaya ng mga pinag-anihan, dahon ng 
mga legumbre, damo o ano pa mang organikong materya, dumi ng 
hayop at lupa. 

2. Tadtarin ang mga pinag-anihan, dahon, damo, atbp. 
3. Paghaluin ang mga tinadtad na materyales at dumi ng hayop.  Kung 
ang bahaginan ay 1:1, mas mapapadali ang pagbubulok dahil buhay 
at aktibo ang mga mikroorganismo rito.  Ang sariwang dumi ng 
hayop na may amoy pa ay hindi masyadong tanggap sa ating 
kultura. Kung ang gagamiting dumi ng hayop ay tuyo na, mas 
mabuting basain muna para muling maging aktibo ang mga 
mikroorganismo.  Ang ipot ng manok, kahit na mataas ang N taglay 
ay hindi inirerekomenda dahil ang mga manok, lalo na ang mga 
hybrid ay alaga sa mga gamot gaya ng mga antibiotic s. Ang mga 
antibiotics ay humahawa sa lupa at maaaring masipsip ng 
halamang kakainin ng tao.     Kung walang dumi ng hayop sa 
paligid, damihan na lamang ang mga legumbre para mapadali ang 
pagbubulok.  Mataas ang legumbre sa N at nakakatulong ito sa mga 
mikroorganismo. 

4. Diligan ang kompos o panatilihin itong mamasa-masa para 
matugunan ang pangangailangan ng mga mikroorganismo. 

5. Ilagay ang kompos sa nasisilungang lugar para hindi direktang 
maarawan at maulanan na siyang dahilan ng pagkawala ng 
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sustansya. Lagyan din ang kompos ng sapin para hindi tumagos ang 
sustansya sa lupa. Takpan ang kompos ng dahon ng saging, sirang 
sako o iba pang bagay para mapanatiling mainit ang loob ng 
kompos, mapabilis ang proseso ng pagbubulok at maiwasan ang 
pagsingaw ng sustansya. 

 
6. Lagyan ng pasingawan ang kompos para makapasok ang hangin sa 
gitna (Larawan 11.1).  Ito ay makakatulong sa paghinga ng mga 
mikroorganismo.  Maaaring gumamit ng kawayang may butas sa 
magkabilang dulo. 

 
7. Haluin ang kompos tuwing makalawa sa loob ng 14 na araw.  
Kailangan haluin ang kompos para makasigurong pantay-pantay ang 
pagkakabulok ng mga materyales. Sa ikalabing-apat na araw, 
maaari nang gamitin ang kompos. 

 

2. Heap Composting 
 

Ito ay ang pinagpatas-patas o pinagpatung-patong na mga organikong 
materyales (Larawan 11.2). Mas matagal ang pagkakabulok sa ganitong proseso 
dahil mas malalaki ang materyales na bulukin. Pero kumpara sa 14-day 
composting ay hindi na masyadong malaki ang kailangang trabaho maliban sa 
paminsan-minsang paghahalo ng bunton.  

 

Paano isinasagawa ang heap composting? 
 

1. Ihanda ang mga materyales gaya ng sa 14-day composting. 
2. Ilagay ang mga nabubulok na kahoy sa ilalim para may hangin sa ila-

lim. 
3. Matapos ay pagpatung-patungin ang mga dayami, dahon ng legumbre, 

lupa at dumi ng hayop hanggang tumaas ito. 

Larawan 11.1. Pagtadtad ng mga materyales gaya ng dahon bilang paghahanda 
sa kompos at paglalagay ng pasingawan 

Pasingawang gawa sa 
kawayan 
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4. Bago magsimula ang susunod na patong o layer ay diligan ito ng tubig 
o kaya naman ay ng IMO [tingnan kung paano gawin sa susunod na 
seksyon].  Kung gagamit ng IMO, haluin ang apat na kutsarang IMO sa 
isang litrong tubig. Ito ay para sa pagiging aktibo ang mga 
mikroorganismo na nakatutulong na mapabilis ang pagbubulok. 

5. Diligin ng tubig ang pinakataas ng bunton at takpan ng dahon ng 
saging, plastik o lumang sako para hindi sumingaw ang sustansya sa 
hangin, hindi madaling matuyo at para rin mabilis na mag-init ang 
bunton. Hinahayaang mag-init din ang bunton para mapatay ang 
ibang organismong  nagdudulot ng sakit at mapatay rin ang binhi ng 
mga damong napasama at mas mapabilis ang pagbubulok. Ingatan 
lang na hindi sobra ang init na halos napapaso na nang husto kapag 
hinawakan, dahil maaari ring mamatay ang mga kapaki-pakinabang 
na mikroorganismo. 

6. Ang laki at taas ng bunton ay depende sa dami ng materyales na ga-
gamitin. 

 

Paghahalo ng kompos 
 

1. Haluin ang kompos pagkatapos ng dalawang buwan. 
2. Muling haluin makalipas ng dalawang linggo pagkatapos ng unang 

paghahalo. Ito ay para masiguradong pantay ang pagkakabulok 
at para na rin mahanginan nang bahagya ang kompos at matang-
gal ang methane na makakasama sa halaman na dulot ng pag-
bubulok. 

3. Maghintay ng dalawa pang linggo bago gamitin ang kompos. 

 

Larawan 11.2. Paghahanda ng heap composting. 
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B. Korean Natural Farming 
 
Sa Korean Natural Farming (KNF) ay pinapahalagahan ang papel na ginagampanan ng 
mga mikroorganismo sa lupa para maging malusog ang lupa pati na ang pangangata-
wan ng tao.  Ang mga gawain sa KNF ay mapapansin na umiikot sa pagdaragdag ng 
kapaki-pakinabang na mikroorganismo at nakakatulong din na maging malakas ang 
mga halaman laban sa mga peste at sakit dahil sa sustansyang nasisipsip mula sa pag-
bubulok ng mga mikroorganismo. Hangga’t maari rin, ang mga mikroorganismong ga-
gamitin at paparamihin ay iyon nang matatagpuan sa sariling lugar dahil angkop na 
ito sa lugar. 
 
Kadalasan sa KNF ay gumagamit ng prosesong pagbuburo o fermentation.  Maaari 
itong gawin sa mga lugar na kakaunti pa lang ang organikong materyal na mapagku-
kunan at may mapagkukunan din ng asukal o molasses. Ang proseso ng pagbuburo ay 
hindi lamang para makuha ang sustansya ng halaman kundi ay nakakatulong din sa 
pagpaparami ng pola. Nakapaloob sa KNF ang indigenous microorganism (IMO), fer-
mented rice bran (FRB), fermented plant juice (FPJ), fermented fruit juice 
(FFJ), fish amino acid (FAA), Oriental Herbal Nutrient (OHN). 
 

1. Ano ang Indigenous Microorganism  (IMO)? 
 

Ang indigenous microorganisms (IMO) ay mga mikroorganismong mula sa lu-
pang hindi pa nagagamit sa pagsasaka. Kasama rito ang amag (filamentous 
fungi), libadura (yeasts) at bakterya na hindi nakakasama sa halaman kundi 
ay nakakabuti sa lupa at tumutulong sa mabilis na pagbubulok ng mga organi-
kong materyal sa lupa.  Ang IMO ay maaaring direktang gamitin sa lupa at isa 
sa ginagamit sa pagbuburo o bahagi ng Bokashi. Ang pangungulekta at pagpa-
parami ng mga angkop na mikroorganismo ang siyang kinakailangan para ma-
ging mataas ang kalidad nang magagawang IMO. 
 
Ang IMO ay dapat na kolektahin mula sa matabang lupa na hindi ginagamit sa 
pagsasaka pero malapit kung saan ito gagamitin para hindi masyadong naiiba 
ang mga mikroorganismo at angkop na ito sa lugar.  Isang magandang indikas-
yon o patunay ng mataba at maganda ang lupa ay ang pagkakaroon ng mara-
ming dumi ng bulate (earthworm castings), halimbawa ay yung malapit sa 
may kawayanan o kagubatan. Isa sa klase ng mikroorganismong maaar ing ma-
kulekta sa pamamaraang ito ay ang lactic acid bakterya o Lacto bacilli.  Ito 
ay madalas na ginagamit sa paggawa ng kompos dahil nakakabawas ito sa ma-
samang amoy na dulot ng pagbubulok.  Ito rin ay inilalagay o ibinobomba sa 
halaman o lupa at pinapabilis nito ang pagbubulok para ang sustansya ay ma-
gamit ng halaman. 

 

Ano ba ang magandang naidudulot ng IMO? 
 

• Maaaring makaiwas sa bacterial wilt o pagtutuba 

• Naiiwasan ang damping off sa kamatis 
• Sa kalabasa at ampalaya ay makakaiwas sa cucumber mosaic virus 
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Paano ang paggawa ng IMO? 
 

1. Humanap ng lugar kung saan maraming dumi ng bulate o palatandaan ng 
malusog na lupa at kolektahin ito.  Ang klase ng lupang ito ay maaaring 
mayroon ng mga mikroorganismong nais nating paramihin. 

2.  Pinuhin ang lupa at haluan ng darak (rice bran). Base sa mga 
nagsasagawa may 1:0.5 ratio ang lupa:darak.  Ang darak ay nagsisilbing 
pansamantalang pagkain (initial feed) para sa mga mikroorganismo. 

3.  Magdagdag ng sapat lang na tubig kung saan ay tama lang na mahubog 
at gawing bola ang pinaghalong lupa at darak pero madali pa rin itong 
maibuhaghag (ito’y may 60%). Ito ay mukha pa ring medyo tuyo at hindi 
basa. Ang mamasa-masang kondisyon ay makakatulong sa mabilis na 
pagdami ng mga mikroorganismo.   

4. Balutin ito sa malinis na basahan at ilagay sa medyo malamig at 
nasisilungang lugar (hal. sa sanga ng punong mangga) ng tatlong araw.  
Ito ay para mabigyan ng pagkakataon na dumami ang mga kapaki-
pakinabang na mga mikroorganismo.   

5.  Tingnan ang mga nabuong amag (molds). Ang kulay ng kapaki-
pakinabang na amag ay puti pero maaari ring ang may kulay asul at 
dalandan.  Ang itim na amag ay hindi kanais-nais pero kung minsan ay 
isinasama na rin basta’t hindi ito gaanong karamihan. 

6. Paghiwa-hiwalayin muli ang lupa para mahanginan nang kaunti at 
makahinga nang husto ang mga mikroorganismo. 

7.  Kapag natuyo ang lupa, diligan ng kaunting tubig sa ibabaw. Ang tubig 
ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng pagdami ng mga 
mikroorganismo. Tapos ay muling balutin. 

8.  Sa isang malaking lalagyan, maghalo ng tubig at  pulang asukal o 
molasses. Maaaring pitong litrong tubig sa dalawang kilong pulang 
asukal o molasses. Ito ay depende sa dami ng gustong gawin. 

9. Ilublob ng higit sa kalahati ang nakabalot na basahan na may IMO sa 
pinaghalong tubig at asukal.  Huwag ilubog lahat para mayroon pang 
daluyan ng hangin ang IMO. Ang tubig na may asukal ay magsisilbing 
pagkain ng IMO at unti-unti itong lilipat sa likido. 

10.Takpan ito muli ng basahan para hindi puntahan ng mga bubuyog o 
anumang insekto na maaaring  maakit sa matamis na likido. 

11. Haluin ang likido ng 10 minuto, dalawang beses sa isang araw nang may 
tagal na 10-15 araw.  Ang paghalo ay makakatulong sa patuloy na 
pagkakaroon ng hangin sa likido para hindi mamatay ang mga 
mikroorganismo o IMO at pati na rin sa pantay na pagkakalat nito (even 
distribution). Sa paghahalo, huwag nang alisin ang nakasabit na 
basahan para hindi na makontamina ng iba pang mikroorganismo sa 
halip ay itabi lamang habang naghahalo. 

12. Salain ang likido gamit ang pinong basahan at itago ang likido na may 
IMO. 

13. Ang likidong IMO ay maaaring iimbak sa bote hanggang anim na buwan.  
Siguraduhin lamang na hindi masyadong mahigpit ang pagkakatakip para 
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may hangin pa rin ang IMO at hindi mamatay. Kalugin ang bote minsan 
sa isang linggo para siguraduhing may hangin ang mga mikroorganismo.  

14. M insan sa isang buwan ay dagdagan ng asukal o molasses na may 20% ng 
dami nito para magsilbing pagkain ng IMO at hindi mamatay kung ito ay 
iiimbak. 

15. Hindi na epektibo ang IMO kapag mabaho na ang amoy. 
 

Paano at saan ginagamit ang IMO? 
 

Panlaban sa kuhol at damo sa palayan. Maghalo ng isang kutsarang IMO sa 
isang litrong tubig at ibomba o iispray sa lupa na isang litro bawat ektarya. 
  
Ibomba o iispray ang IMO sa basang lupa bago ang unang pagbubungkal 
nito.  Huwag maglagay ng IMO sa lupa sa tagtuyot. Kung walang pam-
bomba, maaari ring ihalo ang IMO sa fermented rice bran (tingnan sa mga 
sumunod na seksyon).  Maaari itong isabog na lamang sa bukid. 
 
Para sa nematodes ng talong at kamatis: Ang nematodes ay  maliliit na uod 
na makikita lang sa mikroskopyo at sanhi ng pagkakasira ng ugat ng hala-
man. Maghalo ng isang kutsarang IMO sa isang litrong tubig at ibomba sa 
lupa ng may isang litro bawat ektarya.  Matapos ay maglagay din ng fer-
mented rice bran sa may dami na 10 kilo bawat ektarya.  Ang IMO ay ilala-
gay sa lupa isang beses habang hinahanda ang lupa at dalawang beses na-
man sa lupa ang FRB isang linggo matapos na makapaglipat tanim.  
) (b) 

2. Ano ang Fermented Rice Bran (FRB) o burong darak? 
 

Ang fermented rice bran (FRB) ay may IMO din pero dinagdagan ng rice bran o 
darak at nasa buong kalagayan (solid state) hindi gaya ng IMO na likido kaya 
inii-spray o binobomba. Ang darak ay mas nakakapagbigay ng magandang 
kondisyon sa pagdami ng IMO kaya’t mas nagiging epektibo itong gamitin. Isa 
pa, ang darak kasi ay nakakapagpadagdag din ng organikong materyal sa lupa 
na nagiging kapaki-pakinabang din.  
 
Ito ay maaar ing akma sa mga lugar kung saan maraming palay at gilingan na 
mapagkukunan ng darak.  Kung nagpapagiling ng bigas, ang darak din ay may 
bayad dahil ito ay ginagamit ding pakain sa hayop. 

 

Paano ang paggawa ng  FRB? 
 

1.  Pagsamahin at haluin ang kuhol amino acid (KAA) (tingnan sa susunod 
pang seksyon ng diskusyon), IMO, alkohol at tubig ng limang minuto. 

2. Unti-unting ibuhos sa darak habang hinahalo ng mabuti. Ito ay para 
siguraduhing naikakalat ng husto ang mga mikroorganismo. Ang darak ay 
hindi dapat masyadong basa kundi sapat lamang ang pagkabasa nito 
para maihubog ang darak pero madali pa rin na maibuhaghag. Sa 
ganitong estado masasabi na ang darak ay may 60% moisture content. 
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Ang darak ay maaaring palitan ng giniling na mais o utaw o kung ano pa 
mang organikong materyal o biomass na matatagpuan sa lugar para 
hindi maging mahal ang pagsasagawa nito. 

3.  Ilagay ito sa paso at takpan ng papel o basahan. Siguraduhin lamang na 
may natitirang hanginan sa ibabaw para hindi mamatay ang mga 
mikroorganismo. 

4.  Hayaang maburo ng 7-10 araw sa paso at haluin lamang ng minsan o 
isang beses sa loob ng isang araw. 

5. Kapag ito’y nagsimula nang matuyo, dagdagan ng kaunting tubig para sa 
patuloy na pagdami ng mga mikroorganismo at hindi ito mamamatay. 

6. Gamitin kaagad ang FRB o iimbak sa paso pero siguraduhing may hangin 
at hindi matutuyuan. 

7. Kung ito ay gagamitin bilang pakain sa hayop, buruhin lamang ng 3-4 na 
araw at hindi 7-10 araw. Patuyuin muna sa hangin para mahinto ang 
proseso ng pagbuburo bago ipakain sa hayop. 

 

Paano ginagamit ang  FRB? 
 

Kung ang FRB ay ilalagay sa lupa, kadalasan ay may daming 1 kilo bawat 
1,000 metro kwadrado  o 10 kilo bawat ektarya.  Ito ay ikinakalat sa basang 
lupa bago ang pag-aararo. 
 
Ang pinatuyong FRB ay maaaring ihalo sa pagkain ng manok para mabilis 
nitong matunaw (improved digestibility) at mapataas pa ang sustansya 
nito. Maaari rin itong pakain sa baka o baboy. 

 

3. Ano ang Fermented Plant Juice (FPJ)? 
 

Ang fermented plant juice (FPJ) ay isa ring sangkap sa Bokashi at maaari rin 
direktang ilagay sa lupa o halaman.  Ang FPJ ay ginagawa sa pamamagitan ng 
pagbuburo ng mga dahon, damo, parte ng halaman na pinag-uusbungan ng da-
hon o sanga o buko ng mga prutas (auxillary buds and/or young fruits).  Ito ay 
may mga plant growth hormones at  mga sustansyang nakakatulong sa mabi-
lis na paglago ng mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo.  
 
Halimbawa ng mga halamang maaaring gamitin sa FPJ ay kangkong, kalabasa, 
pipino, at pakwan. Ang katangian ng halamang maaaring gamitin ay yung 
mabilis tumubo kagaya ng mga nabanggit. Ang mga hormones na maaring 
matagpuan sa FPJ ay gibberellins, auxin at cytokinin na tumutulong sa mabi-
lis at maayos sa pagtubo ng mga halaman. 

 

Paano ang paggawa ang FPJ? 
 

1.  Kunin ang mga napiling halaman na gagamitin at huwag huhugasan para 
hindi mawala ang ilang growth hormones na matatagpuan dito. Haluan 
ng pulang asukal o molasses na may kalahati o 1/3 ng bigat ng mga hala-
mang gagamitin. 
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2.  Ilagay sa isang paso o lagayan hanggang sa halos mapuno. 
3. Lagyan ng pabigat sa ibabaw sa tagal ng isang araw para matanggal ang 

hangin sa pagitan. 
4.  Ang mga materyal ay may 2/3 ng lagayan kapag natanggal na ang bato. 
5.  Takpan ang lagayan ng papel at talian para hindi pasukin ng mga in-

sekto at makontamina ito. 
6. Ilagay sa madilim at malamig na lugar ng 5-10 araw para kumatas at 

maburo.  Ang kulay ng katas na mula sa berde ay magiging dilaw o 
kayumanggi. Kung maayos ang pagkakaburo ang amoy nito ay dapat na 
manamis-namis na alkohol. 

7. Salain ang katas at itapon o ihalo sa kompos ang mga natirang parte ng 
halaman (Larawan 11.3). 

8.  Iimbak ang FPJ sa bote at ilagay sa madilim at malamig na lugar para 
hindi mamatay ang mikroorganismo. Maaari itong iimbak hanggang anim 
na buwan.  Siguraduhin lamang na hindi mahigpit ang pagkakatakip para 
may hangin pa rin na pumapasok kahit kaunti. Kalugin ang bote isang 
beses bawat linggo para mabigyan ng hangin ang mga mikroorganismo 
at hindi mamatay. 

9. Magdagdag ng asukal o molasses na may 20% ng kanyang dami isang 
beses bawat buwan bilang pagkain sa mga mikroorganismo. 

10. Hindi na ito pwedeng gamitin kapag mabaho na ang amoy. Ibig sabihin 
ay patay na ang mga mikroorganismo 

Larawan 11.3. Paggawa ng Fermented Plant Juice (FPJ). 
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Ang FPJ ay maaaring idilig o ibomba sa lupa at halaman na may dalawang 
kutsaritang katas bawat limang litrong tubig. Maaari rin namang magsubok 
kung gaano karami ang mas nababagay sa inyong kondisyon.   

 

4. Ano ang Fermented Fruit Juice (FFJ)? 
 

Ang fermented fruit juice (FFJ) ay halos pareho lamang ng paggawa ng FPJ.  
Ito ay ginagamit bilang foliar spray o idinidilig sa dahon para pampabulaklak, 
mapaganda ang kalidad ng prutas at maaari ding feed supplement sa mga 
hayop at food supplement naman sa mga tao.  Hindi ito ginagamit sa Bokashi 
hindi gaya ng FPJ na may plant growth hormones. 
 
Ang mga materyales na maaaring gawin dito ay yung may taglay na K, gaya ng 
saging na siyang kailangan sa pagpapabulaklak. Pwede ito sa mga lugar na may 
pagkukunan ng prutas gaya ng saging, papaya, kalabasa. Maaari rin namang 
magsubok ng iba pang materyales na inaakalang mataas ang taglay na sustan-
sya. 

 

Paano ginagawa ang FFJ? 
 
1. Maaaring gumamit ng mga hinog at matamis na prutas gaya ng saging, 

papaya, abokado, atbp. Maaari ring idagdag ang kamoteng kahoy o ka-
moteng baging. Paghaluin ang prutas sa parehong bigat ng asukal o mo-
lasses. 

2.  Sundan ang parehong prosesong ginamit sa paggawa ng FPJ. 
3.  Salain ang katas at iimbak pareho ng ginagawa sa FPJ. 

 

Paano ginagamit ang FPJ? 
 
Maaari itong gamitin bilang pandilig sa dahon ng halaman.  Sa matabang lupa 
maaaring gamitin ang isang kutsarita bawat limang litrong tubig. At sa mga 
hindi kagandahang lupa ay 1-2 kutsarita bawat isang litrong tubig.  Maaari 
ring magsubok kung anong dami ang nababagay sa inyong lugar. 

 

5. Ano ang Fish Amino Acid (FAA)? 
 

Ang fish amino acids (FAA) ay magandang mapagkukunan ng N ng mga halaman 
at maaari  ring pandagdag sa kompos sa mga lugar malapit sa karagatan kung 
saan matatagpuan ang maraming isda na hindi masyadong mahal. Maaari rin 
namang gamitin ang mga bituka, hasang ng isda, atbp. na makukuha mula sa 
palengke, huwag lamang ang mga iniimbak na sa yelo at maaaring patay na 
ang ilang mikroorganismo. 
 
Paano ang paggawa ang FAA? 

 
1. Paghaluin ang mga parte ng isda sa parehong bigat ng pulang asukal o 

molasses (Larawan 11.4). 
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2. Kagaya ng FPJ at FFJ, hayaang kumatas ang isda at maburo. 
3. Salain ang katas ng fish amino acid at ilagay sa bote o lagayan ng 

mineral water. Huwag takpan ng mahigpit para makalabas ang hangin 
habang patuloy pa ang proseso ng pagbuburo. 

4. Kalugin ang bote bawat linggo at dagdagan ng asukal o molasses 
bawat buwan (20% ng dami nito) gaya ng sa IMO. 

 

Paano ginagamit ang FAA? 
 
Idilig sa halaman ng may dami na isang kutsara bawat isang litrong tubig bi-
lang pagkukunan ng N at amino acids. Maaari ring ibahin ang dami ng FAA ayon 
sa kondisyon ng lupa dahil ang iba ay gumagamit ng dalawang kutsara sa 
bawat litro ng tubig. 
 

6. Ano ang Kuhol Amino Acid (KAA)? 
 

Ang kuhol o golden apple snail (Pomacea canaliculata) ay isang uri ng peste sa 
palayan na hindi nagmula sa ating bansa kundi ay  ipinasok (introduced pest) 
sa atin mula Malaysia. Dahil hindi ito talagang sa atin, naging peste ito dahil 
wala itong maninila dito hindi gaya ng sa bansang pinanggalingan. Kaya’t 
ganoon na lamang kabilis ang pagdami nito sa bukid at nagdulot ng pagkasira 
ng mga bagong tanim na palay.  Mataas ang protinang taglay (12% protein 
content) ang kuhol ay kaya’t maaaring gawing kuhol amino acid bilang pamalit  

Larawan 11.4. Paggawa ng Fish Amino Acid (FAA). 
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sa fish amino acid kung maraming kuhol sa lugar at may kahirapang makakuha 
ng isda.  Isa pa, ang paraang ito ay magsisilbi ding pangkontrol sa populasyon 
ng peste kung kokolektahin at magagamit pa sa ikabubuti ng halaman. 

 
Paano ang paggawa ng KAA? 

 
1. Ilubog ang kuhol sa kumukulong tubig ng 1-2 minuto. Hindi ito dapat 

lutuin sapagkat mapupunta ang protina sa pinagkuluang tubig.  Ang 
pagkakalublob sa kumukulong tubig ng saglit lamang ay  para 
makatulong sa mas madaling pagtatanggal o paghihiwalay ng katawan 
nito mula sa kanyang shell o bahay. 

2. Tanggalin ang katawan mula sa shell sa pamamagitan ng paggamit ng 
matulis na bagay. 

3. Paghaluin ang isang kilong katawan ng kuhol, IMO, kalahating litrong 
tubig, isang kilong pulang asukal o kalahating kilong molasses sa isang 
paso o tapayan at takpan ng papel o basahan. 

4. Hayaang maburo at magkatas pero haluin ng isang beses sa bawat araw. 
5. Matapos ang 7-10 araw ay salain ang katas ng KAA at ilagay sa bote. 

Huwag takpan ng masyadong mahigpit. 
6. Kalugin ang lagayan bawat linggo at at dagdagan ng asukal o molasses 

bawat buwan (20% ng dami nito) gaya ng sa IMO. 
 

Paano ginagamit ang KAA? 
 

Idilig sa halaman ng may dami na isang kutsara sa bawat isang litrong tubig 
bilang pagkukunan ng N at amino acids. 

 
 

7. Calcium carbonate (CaCO3) mula sa shell ng kuhol  
 

Ang shell ng mga kuhol ay gawa sa calcium carbonate (CaCO3).  Kung kaya’t 
ang shell ng golden apple snail o kuhol ay magandang mapagkukunan ng 
calcium at ng iba pang sustansya para sa halaman. Ito ay maaari ng magmula 
sa shell ng mga ginamit na kuhol sa pagkuha ng KAA.  May mga magsasaka na 
kabilang sa PABINHI (isang  na kinabibilangan ng mga magsasaka at siyentista) 
na ginagamit ito bilang foliar spray o pandilig sa dahon o bulaklak. 
 
Ang nabibiling apog (lime) ay may calcium carbonate din mula naman sa 
dinurog na limestone. Ang apog ay inilalagay sa mga maasim na lupa (acidic 
soil) para mabawasan ang pagkaasim nito.  Ito rin ay nakakatulong sa mga 
mikroorganismo dahil may mga mikroorganismo na hindi nabubuhay sa na-
pakaasim na kondisyon. Gayundin, sa maasim na kondisyon ang N at P ay hindi 
nagiging kapaki-pakinabang para sa halaman kaya’t sa pagbabawas ng kaasi-
man ng lupa ay nakakatulong din para magamit ng halaman ang N at P  Kung 
kaya’t ang  calcium carbonate na mula sa shell ng kuhol ay nakatutulong din 
sa pagpapaganda ng medyo maasim ng lupa at nakapagbibigay din ng iba pang 
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sustansya sa halaman. 
 

Paano ang paggawa ng CaCO3? 
 

1.  Ilagay ang isang lumang yero sa ibabaw ng apoy. 
2.  Ilagay ang shell ng kuhol sa ibabaw at ihawan (Larawan 11.5). Haluin 

para sa pantay na pagkaka-ihaw.  Maayos na ang pag-iihaw kung ang 
shell ay mas maitim na at mabilis na itong mabasag kahit na kamay 
lamang ang gamitin.  

3.  Durugin ang mga shells hanggang sa ito ay parang pulbos sa 
pamamagitan ng paggamit ng mabigat ng bagay gaya ng bato. 

4.  Salain ang shell sa pinong salaan o kulambo at ihiwalay ang pinong 
pulbos.  Muling dikdikin ang mga natirang malalaking shell at muling 
salain. 

5.  Ilagay ang mga 400 gramo na pinong pulbos ng shell sa isang galon o 3.8 
litro na tuba 

6. Hayaang maburo ng isang buwan.  Sa unang linggo ay huwag masyadong 
isara ang takip para makalabas ang hangin mula sa pagkakaburo at hindi 
mabasag ang bote. Matapos  ang isang linggo, tantiyanin kung gaano pa 
karaming hangin (CO2) ang lumalabas sa nasabing preparasyon sa 
pamamagitan ng lubos na pagsasara ng takip at muling bubuksan 
matapos ng 20 minuto.  Kapag wala ng tunog na sumisirit o lumalabas 
na hangin (pssst sound) matapos buksan ay ibig sabihin na maaari ng 
lubusang isara ang bote. 

7. Salain ang likido at ilipat ng lagayang bote. 
8. Ang CaCO3 ay maaaring iimbak hanggang isang taon. Huwag nang 

kalugin or lagyan ng asukal habang nakaimbak. 
 

Paano ginagamit ang CaCO3? 
 
Kapag ilalagay sa lupa, maglagay ng isang kutsara sa bawat isang litrong 
tubig. At may daming isang litro bawat ektarya ang gagamitin. Idilig sa lupa 
bago araruhin. 
 
Bilang foliar o flower spray o panlagay sa halaman o pagpapabulaklak, 
maghalo ng isang kutsara sa isang litrong tubig. 

 
Sa palayan: id ilig sa halaman kapag nagbubuntis na ang palay (2-3 linggo 
bago magbulaklak).  Para sa tubigan, patuyuin muna ang lupa bago idilig o i-
spray ang CaCO3 sa lupa.  Maaari ring idilig ito sa palay kapag naglalaman na 
ang palay (milking stage). 
 
Sa mga prutas at gulay: Idilig sa dahon sa unang senyales ng pamumulaklak. 
 
Sa mga cucurbits (gaya ng ampalaya, upo, patola, kalabasa), idilig sa 
halaman tuwing makalawang linggo.  Ang mga cucurbits ay may matagal na 
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pamumulaklak at tuluy-tuloy kaya’t maaari ding diligan ng KAA o FPJ sa 
isang linggo at may CaCO3 sa susunod na linggo. 

 

8. Ano ang Oriental Herbal Nutrients (OHN) 
 

Ang oriental herbal nutrients (OHN) ay ginagamit bilang medicinal food 
supplement para sa tao, hayop at maaari rin panlaban sa sakit sa halaman. 
Kung sa halaman gagamitin ay maaring gumamit ng mga materyales na may 
pesticidal properties. Halimbawa ay bawang kung saan ang sulfur ay maaring 
gamitin bilang fungicide at ganun din ang luya. Kung sa tao at hayop ang mga 
materyales ay yung nakakatulong sa panunaw (good for digestion).   
 
 

Paano ginagawa ang OHN? 
 
1. Maglagay ang luya o bawang o oregano (kahit anong klaseng halaman na 

may pesticidal property) na may dami na 1/3 ng lalagyan.  
2.  Maglagay ng beer o pinaghugasan ng bigas ng  1/3 din sa lalagyan o kasing 

taas din ng ibababad na mga naunang materyal (Larawan 11.6). Ito ay 
nakakatulong sa pagkatas.  

3. Takpan ng maluwag at hayaan ng 12 na oras hanggang makapangatas.  Ang 
libadura (yeast) mula sa beer ay makakatulong na rin sa pagbuburo at 
pagkatas. 

Larawan 11.5. Paraan ng paggawa ng Calcium Carbonate (CaC03) 
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4. Punuin na ang lalagyan ng gin. Ang gin ay may alkohol na maaaring 
makatulong sa pag-alis ng masasamang mikrobyo (disinfect) kung gagamitin 
laban sa mga peste o sakit at nagiging estable din ang pagbuburo. 

5. Magdagdag ng asukal (1/8 kilong asukal bawat isang litrong OHN na 
magagawa).  Ang asukal ay para sumarap ang lasa (kung ipapainom sa tao 
at hayop) at  para mapatagal ang pag-iimbak ng OHN.  Mas magandang 
pulang asukal ang gamitin at hindi gamitan ng molasses maliban na lamang 
kung sa halaman gagamitin sapagkat mag-iiba ito ng lasa.  

6. Ilagay ang katas sa bote na maluwag ang pagkakatakip nang dalawang 
linggo. Higpitan na lang sa ikalawang linggo. 

7.  Huwag nang dagdagan ng asukal, lalo na’t hinigpitan na ang pagkakatakip. 
8.  Ang OHN ay maaaring iimbak ng anim na buwan hanggang isang taon. 

Paano ang paggamit ng OHN? 
 
Para sa mga insekto at sakit: maghalo ng dalawang kutsarang katas sa isang 
litrong tubig at ibomba sa halaman. Maaari ring dagdagan ng kinatas na sili, 
neem o baging na mapait katulad ng makabuhay (Tinospora rumphii). 
 
Maaari ring ipainom sa tao at hayop para maging maayos ang panunaw. 

Larawan 11.6. Paggawa ng Oriental Herbal Nutrient (OHN) 
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C. Bokashi Fermented Organic Fertilizer 
 

Ano ang Bokashi? 
 
Ang Bokashi ay isang uri rin ng pampaganda ng lupa na nagsimula sa bansang 
Hapon.  Ito ay uri rin ng organikong pataba kung saan ginagamitan ng pagbuburo 
at ang patabang ito ay binubuo ng iba’t-ibang mikroorganismo at sustansya na ka-
paki-pakinabang sa lupa at mga halaman.  

 

Ano ang kabutihang naidudulot ng paggamit ng Bokashi? 
 

• Mas mabilis itong magagamit at kinakailangan lamang ng 2-4 na linggo sa 
pag-hahanda nito hindi tulad ng traditional na kompos na kung minsan ay 
inaabot ng anim na buwan. 

• Maaari ring makamura dahil sa halip na gumastos pa sa pagbili ng kemikal 
na abono ay maaari namang gawin ito gamit ang mga materyales na ma-
kikita sa kapaligiran.   

• Madaling gawin at maaaring ipalit sa kemikal na abono at hindi nanga-
ngailangan ng masusing pagsasanay o training. 

• Maganda ring gamitin ang Bokashi kapag babaguhin ang sistema sa bukid 
tungo sa LKP.  Ito ay isang paraan din kung saan ang magsasaka ay nagha-
hanap at nagsusubok ng mga paraan tungo sa organic farming. 

• Maaari itong gamitin bilang pataba sa lupa na inilalagay kasabay ng pagha-
handa ng lupa at pandagdag na pataba kapag namumulaklak na o nag-
sisimula ng magbunga ang mga halaman. Ayon sa isang pagsusuri, nakita na 
ang mani na nilagyan ng Bokashi ay may magandang tindig, maraming nod-
ules at mataas ang ani kumpara sa ginamitan ng kemikal na abono (Yan 
and Xu, 2002) 

• Batay sa karanasan ng ilang magsasaka, ang Bokashi ay epektibo rin para 
mapanumbalik ang kagandahan ng lupa at unti-unting maibalik ang organic 
matter nito. 

• Batay sa mga ginawang pagsusuri, sa mga lupa na mataba na, hindi na 
kailangan pang maglagay ng Bokashi sa susunod na taniman. Sa pang-
matagalan at nanumbalik na ang organic matter ng lupa ay maaari nang 
bawasan ang paglalagay ng Bokashi sa lupa at sa halip ay ilagay na lamang 
kasama ng iba pang organikong materyal gaya ng kompos. 

Ang mga susunod pang paraan ng paggawa ng Bokashi ay hango na sa karanasan ng 
mga magsasaka na iniaayon ang prinsipyo ng Bokashi sa mga materyal na makikita 
sa kanilang lugar.  
 

1. Bokashi Recipes mula sa Negros 
 

a. Bokashi I: Sa mga lugar malapit o may matatagpuang asukarera 

(sugar mills) kung saan makakakuha ng “mudpress”  
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Paano ang paggawa ng Bokashi I?  
 
1. Durugin ang tuyong mudpress at dumi ng hayop sa pamamagitan ng pala. 

May bahaginang 1:2 na mudpress at dumi ng hayop. 
2. Kapag masyadong tuyo ang mga materyal ay diligan ng kaunting tubig 

para medyo lumambot bago durugin. 
3. Haluan ng lupa (garden soil) at iporma na parang kama. Ang laki nito ay 

depende sa dami ng ginagamit na materyal. May bahaginan na 1:3 na 
mudpress na ginamit at lpara idadagdag. 

4. Sa isang lagayan ay maghalo ng IMO. Anim na kutsara ng IMO o 100 gramo 
ng FRB, FPJ (12 kutsara) at pulang asukal (2 kilo) o molasses (1 kilo) sa 
dalawang galong tubig. Ito ay kung ang dami ng mudpress ay isang 
tonelada, maaaring mabago ang sukat ng IMO, FPJ FRB at asukal ayon sa 
dami ng unang ginamit na materyal. 

5. Dagdagan ng tubig hanggang sa ang moisture content nito ay umabot sa 
60-70%. Iwasan na masyado itong maging basa. 

6. Diligan ng isang galong tubig na may IMO, FPJ at asukal o molasses. Ang 
dami ng FPJ ay parating doble sa dami ng IMO. 

7. Ikalat ang darak na pareho ang dami ng lupang idinagdag sa ibabaw ng 
bunton at haluin. 

8. Idilig ang natirang tubig na may IMO, FPJ at asukal sa may bunton. 
9.  Magdagdag ng mga apat na sakong carbonized rice hull (CRH) at haluin 

ng dalawang beses. 
10. Takpan ng plastik o dahon ng saging o lumang sako para hindi matuyo at 

medyo mag-init ang bunton. Panatilihin lang na medyo mamasa-masa ang 
bunton sa proseso ng pagbuburo para sa pangangailangan ng 
mikroorganismo. 

11. Haluin ng isang beses bawat araw sa loob ng tatlong araw. Ito ay para 
maging pantay ang pagbubulok at magsisilbing pagpapahangin na din para 
hindi masyadong uminit ang bunton. 

12. Sa ika-4-10 araw ay haluin na ng dalawang beses bawat araw hanggang sa 
medyo lumamig na ito. 

13. Haluin ng isang beses bawat araw sa ika-21 na araw o hanggang sa 
lubusan na itong mamatay ang apoy. 

14. Anihin at iimbak sa malamig na lugar. Iimbak muna ng dalawang linggo o 
higit pa bago gamitin dahil ang sustansya ay mas nagiging kapaki-
pakinabang habang tumatagal sa pagkakaimbak. 

 
b. Bokashi II: Para sa mga lugar na walang asukarera 

 

Paano ang paggawa ng Bokashi II? 
 
Ito ay halos kapareho rin ng Bokashi I pero may mga ilang pagbabago gaya ng:  

 
1. Paggamit ng dobleng dami na asukal at maaaring ipalit ang kompos sa 
mudpress at/o ng dumi ng hayop. 
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• 10 kilong asukal 
• 8.5 litrong tuba o  
     1/3 litrong FFJ o FPJ 
• 

1/3 litrong IMO 

2. Idagdag ang ipa sa huling proseso ng pagbuburo sa halip na sa umpisa nito. 
3. Maaari rin namang kompos lang ang gamitin kung walang dumi ng hayop 
na magagamit. 

 

Karagdagang impormasyon: 
 
1. Ang proseso ng paggawa ng Bokashi na ginagamitan ng mudpress ay mas 
tumatagal ng 1-2 linggo kumpara sa kung ang gagamit in ay kompos o dumi 
ng hayop. Ito ay dahil sa mas mabilis na ang proseso ng pagbubulok ng 
kompos at dumi ng hayop.  Mas maiinit din ang temperatura o mga 70°C o 
higit pa kumpara sa kompos o dumi ng hayop na may 50-60°C. 

 
2. Kadalasan ay sa ika-10 o 11 na araw nagsisimulang bumaba ang 
temperatura ng bunton sa halos kalahati na nang pinakamataas na 
temperatura nito. 

 

2. Bokashi recipes Mula sa Guimaras 
 

a. Bokashi III: Orihinal na paggawa ng Bokashi 
 

Para sa maliitang produksyon, ang mga sumusunod na materyales ang 
gagamitin: 

 
• 3 sakong dumi ng hayop 
• 2 sakong CRH o uling na ipa 
• 2 sakong lupa (garden soil) o lupa malapit sa kawayanan o sa kagubatan 
• 1.5 sakong darak 
• 1 kilong asukal 
• ½ kilong tuba o 5 kutsarang FFJ or FPJ 
• 5 kutsarang IMO  

 
Para sa malakihang produksyon, ang mga sumusunod na materyales ang 
gagamitin: (Ito ay maaaring makapagpuno ng 78 na sako na aabot sa 3.5 
toneladang Bokashi) 
 
• 32 sakong dumi ng hayop 
• 30 sakong uling na ipa 
• 20 sakong lupa 
• 10 sakong darak 

 
Paano ang  paggawa  ng Bokashi III? 

 
1. Pumili ng lugar kung saan ang gagawing Bokashi ay masisilungan mula sa 

matinding araw at ulan para hindi matuyo, sumingaw o umagos kasama 
ng ulan.  Mabuti rin kung ang paligid nito ay hindi binabaha kapag may 
malakas na ulan.  Maaari ito sa ilalim ng puno o kaya ay may bubungan. 

2. Maganda kung sementado ang lugar pero hindi naman kinakailangan na 
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ipasemento pa. Malapit din sa tahanan para madaling balikan lalo na 
kung maulan.  Sa tag-araw naman ay maaari na ang sa ilalim ng puno 
pero siguraduhin na walang naliligaw na hayop sa lugar at baka kainin o 
sirain ang Bokashing ginagawa. 

3. Ihanda ang lahat ng materyales at siguraduhin lamang na kung gagamit ng 
dumi ng hayop ay tuyo na ito. 

4. Paghaluin ang lahat ng materyales at dahan-dahang diligan ng tubig na 
may halong tuba. Sa isang lagaderang tubig ay maghalo ng isang basong 
tuba. Hindi dapat masyadong basa ito kung saan kapag piniga ng kamay 
ay may tubig na lumalabas.Sa ganitong kondisyon magiging mabaho ang 
Bokashi dahil sa proseso ng pagbubulok ay kakapusin ng hangin ang mga 
mikrobyo at sa halip ay organic acids ang mabubuo na siyang magbibigay 
ng mabahong amoy. 

5. Haluing mabuti at iporma ng parang pyramid at saka takpan ng sako. 
6. Tingnan at haluin araw-araw. Ang paghahalo ay gawin sa umaga at hapon 

sa unang linggo dahil mabilis itong mag-init dahil nabubulok pa ang mga 
materyales. Tingnan kung gaano kainit ang bunton. Kapag ipinasok ang 
kamay at napapaso ng husto ay ibig sabihin na masyadong mainit ang 
bunton at kailangang haluin ng dalawang beses sa isang araw.  Matapos 
din ang isang linggo ay tingnan kung tuyo na ang bunton at muling diligan 
hanggang maging mamasa-masa lamang. 

7. Sa ika-8-14 na araw at ang bunton ay maligamgam na lang o mga 30oC, 
hindi na ito kailangang haluin pa. Kapag kusa na ring bumabagsak ang  
bunton ay ilatag na lamang at takpan ng sako o ano materyales na may-
roon. Matapos ang dalawang linggo ay maaari na itong gamitin at ang 
amoy nito ay parang binurong damo na ipinapakain sa mga hayop 
(silage). 

8. Matapos ng dalawang linggo ay maaari na itong iimbak sa tuyong lugar na 
hindi nasisikatan ng araw. 

9. Ihalo sa magkasing dami ng lupa at saka ilagay sa paghahanda o 
pagbubungkal nito. 

 

b. Bokashi IV: Anaerobic Bokashi (walang paghahalong gagawin) 
 

Ang mga materyales ay kapareho lang ng sa Bokashi III 
 

Paano ang paggawa ng Bokashi IV? 
 
1. Pareho ng hakbang bilang 1-4 ng Bokashi III. 
2. Haluin nang mabuti ang mga materyales at takpan ng plastik o lumang 

sako. Siguraduhin na sa pagkakatakip nito ay walang bahagi na hindi 
natatakipan para hindi matuyo. 

3. Matapos ang 3-7 araw ay tataas na ang tempertura nito. Huwag hawakan 
ito maliban na lamang sa pagsusuri na wala alinmang parte nito ang 
mahahanginan o expose. 

4. Sa ika-30 araw ay tingnan kung mamasa-masa pa ang bunton.  Diligan ang 
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ibabaw ng tubig kapag ito ay tuyo na at muling takpan. 
5. Sa ika-60 araw ay maligamgam na ang temperatura nito at maaari ng 

ilagay sa sako o bags. Maghintay uli ng dalawang linggo at ito’y mas 
mabisa nang gamitin. 

 

Karagdagang impormasyon: 
 

1. Ang kalamangan ng paraan ng hindi hinahalo ay hindi na ito masyadong 
matrabaho.  Sa malakihang produksyon kung saan ay hindi lang isang 
tonelada ang ginagawang Bokashi ay malaking bagay na ang hindi  
paghahalo ng araw-araw.  

2.  Ang hindi paghahalo ay nangangahulugang ang pagbubulok ay anaerobic o 
walang hangin o oxygen na ginamit sa proseso. Ito may kahalintulad sa EM 
Bokashi na ginagamitan ng plastik bag pero iba pa sa Japanese Bokashi na 
hinahayaang uminit, hahaluin at matapos ay palalamigin. 

3.  Itong prosesong ito ay isinasagawa na sa Nueva Valencia, Guimaras at Ba-
yawan, Negros Oriental. 

 

Karagdagang kaalaman na dapat isang-alang-alang  

sa paggawa ng Bokashi 
 
1.  Maaaring bawasan o dagdagan ang mga materyales ayon sa bahaginan (ratio 

and proportion). 
2.  Maaari ring idagdag ang uling na ipa sa hulihan ng pagbuburo sa halip na sa 

umpisa nito. 
3.  Kapag maraming organikong sangkap na ang ginamit na dumi ng hayop sa 

paggawa ng Bokashi ay maaari nang bawasan ang idadagdag na darak. 
4.  Maaaring magsubok ng iba’t-ibang organikong materyales lalo ang mga bagay 

na natatagpuan sa sariling sakahan kapalit ng mga materyales ng unang na-
banggit. Ang pagpapalit ng mga materyales ay nababatay pa din sa organi-
kong sangkap gaya ng mataas na mapagkukunan ng N katulad ng ipot ng 
manok, mapagkukunan ng asukal, mga kapaki-pakinabang na mikroorga-
nismo, may mataas na C gaya ng darak, uling na ipa, at lupa. 

 
Ang paggamit ng Bokashi ay iba-iba depende sa kondisyon ng sakahan gaya ng klase 
ng lupa at kung ang lupa ba ay malusog pa o hindi na.  Ayon sa mga matagal nang gu-
magamit ng Bokashi, ang dami ng paglalagay nito ay unti-unting nababawasan sa pag-
tagal dahil nanunumbalik na ang natural na kagandahan at taba ng lupa. Mula sa 30 
sakong Bokashi na  ginamit sa simula, matapos ng 8-10 taon ay nasa 4 at 10 sako na 
lamang ng Bokashi bawat ektarya ang ginagamit. Pero kahit na ito ay nakakapagdulot 
ng kagandahan sa lupa, hindi pa rin dapat sumobra ang paglalagay nito para hindi rin 
magkaroon ng pagtagos ng sustansya na maaari ring makapagdulot ng hindi mabuti sa 
kapaligiran. 
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D. Ipang uling (Carbonized Rice Hull o CRH) 
 

Ang ipa ay may 20% na inorganikong materyales at 80% na organikong materyales. 
Ang lignin nito ay mataas kaya mabagal itong mabulok. Sa proseso ng pag-uuling 
ng ipa, ang lignin ay masisira na kaya napapabilis na ang pagbubulok at madali 
itong mapakinabangan.  Kapag ang CRH ay id inagdag sa Bokashi ito ang pagku-
kunan ng C na gagamitin ng mga mikroorganismo para mabalanse ang mataas na N 
makukuha mula sa dumi ng hayop.  
 
Sa proseso ng pag-uuling, nananatili pa din ang istruktura ng ipa na siyang maa-
ring pamahayan ng mga mikroorganismo, makakatulong sa pagpapabuhaghag, at 
pagpapanatili ng tubig at mahahanginan ang lupa.  Ang CRH din ay nagtataglay ng 
K, P, Ca, Mg at iba pang mga sustansya. Ang abo namang makukuha mula sa pag-
uuling ay nagtataglay ng silica. Ito ay nagpapatibay ng tangkay ng palay para hindi 
ito madaling dumapa at maging mas matibay sa peste.  Maglagay ng takip sa 
mukha habang nag-uuling ng ipa at mag-ingat na hindi masinghot ang abo.  
 

Rice hull carbonizer model para sa maliitang produksyon o  
pansarili lamang (1-3 sako) 

 
Ang modelong ito (Larawan 11.7) ay para sa 1-3 sako lamang na pag-uuling ng 
ipa sa pansariling gamit lamang. Mga apat na oras ang kailangan bago mauling 
ang ganito karaming ipa. 
 
1. Maaaring gamitin ang lata ng biscuit o langis na mga 2-4 litro. Tanggalin 

ang ilalim nito at  butasan ang ibabaw kung saan ikakabit ang pasingawan. 
2. Lagyan ng mga butas, gamit ang pako, ang katawan ng lata na may mga 2-3 

sentimetro ang mga pagitan bawat butas. 

Larawan 11.7. Rice hull carbonizer model para sa maliitang produksyon. 
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3. Ang pasingawan ay maaaring gawa sa kawayan o yero (GI sheet) at 
kasyang-kasya sa butas na ginawa sa ibabaw ng lata. 

4. Mahaba dapat ang pasingawan at lagpas sa ulo ng tao para hindi maamoy o 
maapektuhan ng usok ang taong nag-uuling. 

5. Maaari ring maglagay ng mga suportang kahoy o kawayan sa pasingawan 
para hindi ito matumba. 

 

Rice hull carbonizer model para sa malakihang produksyon (4-130 sako) 
 

1. Gumamit ng mas malaking lata mga 18 litro ang kapasidad. Maaari ring 
gamitin ang lagayan ng kerosene.  Maaaring parisukat o pabilog ang lata. 

2. Pareho rin sa inilarawan sa pang-maliitang modelo ang gagawin sa lata. 
Siguraduhin lamang na hindi malalaki ang butas sa gilid ng lata para hindi 
makapasok ang ipa at tuluyang masunog ito. 

3. Sa ganitong lata, maaaring maglaan ng 10 sentimetrong butas para sa 
pasingawan. 

4. Ang lahat ng gilid ng lata ay bubutasan na may laking tatlong milimetro 
(gamit ang pako) bawat butas. May pagitan na 2-3 sentimetro bawat butas. 

5. Maaring GI sheet o yero ang gamitin o ano pang sheet na maaring irolyo 
bilang pasingawan. 

6. Ang pasingawan ay dapat itaas na lagpas tao. Kailangang linisan paminsan-
minsan ang pasingawan para tanggalin ang creosate. Ang creosate ay isang 
uri ng lasong namumuo sa proseso ng pag-uuling na maaring bumara sa 
pasingawan. 

7. Ang pasingawan na may lapad na pitong sentimetro ay kaya ang 10 sakong 
ipa na uulingin. Pero kapag higit pa dito ang ipang iuuling ay dapat na mas 
malapad ang pasingawan para mapabilis ang pag-uuling. 

 
Tandaan: Hindi dapat lakihan ang latang ginagamit kung gustong paramihin 
kaagad ang ipang uling sa halip ay magdagdag na lamang ng ulingan para hindi 
maisakripisyo ang kalidad ng uling. Ito rin ay para hindi masyadong maaksaya 
sa gagamiting lugar. Ang ulingan na ito ay tatagal ng dalawang taon.  
 
Kung mag-uuling ng higit pa sa 50 sako ng ipa, mas mainam kung tatlong 
carbonizer o ulingan ang gamitin kaysa magpalaki ng ulingan.  Ayusin lamang 
ang tatlong carbonizer na ito ng patatsulok at may layo sa isa’t-isa ng isang 
metro (Larawan 11.8).  Ibunton ang mga ipa hanggang matabunan ang mga 
ulingan.  Mas mabilis din ang ganitong pamamaraan ng pag-uuling kaysa isang 
ulingan lang ang gagamitin.  Sa isang carbonizer para maiuling ang 130 na sako 
ng ipa ay gagamit ng 24 oras samantalang kung tatlo ang carbonizer ay 12 oras 
lang ang tagal. 

  

Paano ang paggawa ng CRH? 
 
1. Simulang magparikit ng apoy gamit ang kaunting uling at kahoy.  Siguradu-

hin  lamang na ang laki ng apoy ay hindi magbabago gaano man karami ang 
ipa na uu-lingin.  
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2.  Ilagay ang mga ipa sa ibabaw ng carbonizer.  Siguraduhing pinatuyo muna 
sa araw ang ipa para mabilis na maging uling.  Ang pinakailalim ng 
carbonizer ay dapat na natatakpan ng ipa. Ang pinakakaunting dami ng ipa 
ay apat na sako dahil kapag nauling na ito ay mababawasan ito at posibleng 
lumabas na ang ilalim ng carbonizer na hindi dapat mangyari.  Ang bunton 
ng ipa na nakaharap kung saan malakas ang hangin ay mabilis na nagiging 
uling at dapat na mas makapal ang nakabunton dito. Kapag ang ipa ay 
nagsimula ng masunog, ang usok na puti ay kakapal. 

3.  Sa unang yugto ng pag-uuling madaling makita kung aling parte ng bunton 
ang mabilis na nasusunog dahil doon lumalabas ang usok at ang ipa ay 
nagsisimulang maging itim.  Kapag ang ipa malapit sa pinagkakabitan ng 
pasingawan ay nagsimula ng umitim, tabunan ito ng ipa mula sa 
pinakaibaba ng bunton. Kapag ang umitim naman ay nasa gilid ng bunton, 
medyo ipasok ang bahaging ito at muling takpan ng mga ipa mula sa 
pinakailalim ng bunton. Ang nasa pinakailalim ng bunton ang 
pinakamabagal masunog kaya’t ito ang pinang-iibabaw sa mga unang ipang 
nakitang nasusunog.  Panatilihing may dahilig ang pagbubunton para pantay 
ang init sa buong bunton. Huwag din haluin ang bunton sa ganitong yugto, 
sa halip ay tabunan lang ang mga umitim ng lugar ng mga hindi pa 
nasusunog na ipa.  Kung nais na pabilisin ang pag-uuling, tanggalin ang 
hindi pa nasusunog na ipa sa labas at ipunin at ulingin na lamang sa 
panghuli. 

Larawan 11.8. Rice hull carbonizer model para sa malakihang produksyon. 
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4. Sa huling yugto ng pag-uuling, halos lahat ng ipa sa gitna ay itim na at pati 
ang panlabas na ipa ay halos itim na din ang karamihan.  Sa ganitong yugto 
lamang dapat ito simulang haluin.  Simulan ang paghahalo mula sa lugar 
kung saan ang ipa ay halos itim na lahat. Ginagawa ito sa pamamagitan ng 
pagtusok ng kahoy tagos hanggang kailaliman ng bunton. Dalhin paitaas  
ang ipa at siguraduhing panatilihin ang maayos na pagkakabunton ng mga 
ipa nang hindi lalabas ang carbonizer.  Huwag masyadong haluin at lalong 
magtatagal ang pag-uuling at baka mamatay ang apoy. Kapag nahalo na, 
hintayin na muling mangitim ang panlabas na ipa bago haluin uli.  

 
Babala: Ang abo mula sa ganitong proseso ay nagtataglay ng silica at 
maaaring lumipad sa paghahalo. Ito ay maaaring mapanganib sa kalusugan 
ng tao. Maglagay ng panyo o anumang takip sa mukha habang naghahalo at 
siguraduhin na nakatayo sa lugar na malayo sa direksyon ng hangin na may 
dalang abo o alikabok. 

 
5.  Sa paghinto o pagtatapos ng prosesong pag-uuling, palahin ang ipa at 

tanggalin ang carbonizer pati na ang abo o natirang uling na kahoy sa 
pamamagitan ng pala. Alisin lamang ang carbonizer kapag 90% na nang ipa 
sa labas ay itim o sunog na.  Muling ibunton at  hayaang ang hindi nasunog 
na ipa ay maging itim. Ilatag ang uling na ipa ng pabilog (para sa mabilis na 
pagdidilig kahit gitna) na may taas na 15-20 sentimetro. Diligan para 
lumamig at mahinto na ang pagkakasunog ng mga ipa at haluin sa 
pamamagitan ng kalaykay. Mga apat na galong tubig ang kakailanganin 
bawat dalawang sakong ipa na nauling. Hayaang mawala ang sobrang tubig 
o tuyuin ng kaunti bago isako. 

 
6.  Ang dami ng uling na ipa o CRH ay mga 60% ng ipang inilagay bago sunugin.  

Sa panahon ng tag-init ay maari pa itong maging 70% dahil mas tuyo na ang 
ipa.  Sa pag-iimbak nito, mas mainam na ilagay sa plastik na sako o sakong 
pinaglalagyan ng  abono. Kung ilalagay sa sakong pinaglalagyan ng pakain 
sa hayop, dapat ay hayaan muna itong nakabunton ng isang buwan sa 
nalililiman na lugar bago isako ng hindi masira ang sako. 

 

Mga problemang maaring kaharapin habang nag-uuling at ang mga da-
pat gawin: 
 
• Kapag walang usok na lumalabas sa pasingawan dahil namatay na ang apoy 

at may nakabara ng creosote ay gumamit ng mahabang kahoy para tang-
galin ang bara. Kung ang dahilan naman ay dahil nahuhulog sa loob ng lata 
o carbonizer ang ipa kaya namatay ang apoy ay liitan pa ang mga butas sa 
gilid ng lata, 

 

• Kung sakaling habang nag-uuling ay biglang umulan pero mayroon pa ring 
apoy ang carbonizer, maghintay lamang ng paghinto ng ulan at muling mag-
sisindi ang apoy at matutuyo din ang mga ipa.  Mas matatagalan nga 
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lamang dahil basa ang mga ipa.  Kaya’t mas mainam talaga ang pag-uuling 
sa panahon ng tag-init o sa lugar na protektado sa ulan. 

 
• Pinakamagandang mag-uling sa lugar na may ilalim sa semento at maaaring 

ang pag-uuling ay 100%. 
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Ang pagbabago ng sistema sa palayan ay depende sa pananaw ng magsasaka, sa 
siyentipiko, teknikal, pang-ekonomiya at institusyunal na suporta.  Para maging ma-
tagumpay ang pagbabago ng sakahan tungo sa LKP, kailangang ang mga magsasaka ay 
mag-isip gaya ng mga siyentista at ang kanilang sakahan ay gawing lugar ng pagsusuri 
at pagsasaliksik. Maraming magsasaka na ginagaya lamang kung anong nakitang ma-
ganda sa ibang lugar sa kanilang sakahan. Madalas, hindi na naisasaalang-alang ang 
kaibahan ng kondisyon ng kanyang sakahan sa pinaggagayahan.  Dapat na tandaan na 
maraming pamamaraan sa LKP na maaaring akma lamang sa isang lugar (location 
specific). Hindi nangangahulugang kung maganda sa isang sakahan, ganoon din ka-
ganda o katagumpay sa ibang sakahan.  
 

Sampung batayang prinsipyo sa pagbabago tungo sa likas-

kayang pagsasaka 
 

1.  Pagtalikod sa pagkadepende o pag-asa sa kemikal na abono at pagbabalik at 
pagpapayaman ng sustansya sa lupa sa pamamagitan ng paggamit na mga 
natural na pamamaraan, katulad ng nitrohenong (N) galing sa legumbre 
(biological nitrogen fixation).   

 
2. Hindi paggamit ng mga bagay na hindi na napapalitan kapag naubos (non-

renewable inputs) sa palayan, lalo na yaong mga makakasira sa kapaligiran at 
makakapagdulot ng pagkakasakit ng magsasaka at sa kakain ng kanyang 
produkto. 

 
3. Paggamit ng mga natural na bagay sa bukid na ang magsasaka ang may 

kontrol, sa halip na gumamit ng kemikal na abono at pestisidyo.  
   
4. Ang mga tinatawag na peste ay hindi nililipol, pinapatay o pinupuksa. Ito ay 

dapat pangasiwaan sa pamamagitan ng mga gawaing pansakahan na 
nagbabalanse sa populasyon ng mga peste at maninila. 

 
5. Unawain at pagtibayin ang mga natural na pagkakaiba-iba at pagkakaugnay-

ugnay ng mga bagay-bagay sa sakahan sa halip na gawin itong simple o kapag 
pabor lamang sa isa o ilan, at pagsasakr ipisyo sa ibang nilikha na siyang 
nakakatulong sa pagbabalanse ng sakahan. 

 
6. Magtanim ng mga halamang akma sa lugar, ikumbinasyon ito sa panahon ng 

pagtatanim at kapaligiran, para kahit may kahinaan sa bukid, maganda ang 
produksyon. 

 
7. Pumili ng mga halaman at hayop na akma sa kondisyon ng sakahan, sa halip na 

baguhin at iakma ang sakahan at mga gawain sa halamang itatanim at hayop 
na aalagaan. 

 

Sistema sa Palayan Tungo sa Likas-Kayang Pagsasaka 
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8. Bigyan diin ang pangkalahatang kagandahan ng buong sistema ng pagsasaka, sa 
halip na tutukan lamang ang isa o ilang aspeto nito. 

 
9. Bigyan diin ang pangangalaga at pagpapahalaga sa lupa, tubig, enerhiya at 

likas na yaman sa pangkalahatang pagdidisenyo ng sakahan. 
 
10. Tutukan ang pangmatagalang benepisyo ng pagsasaka, sa halip na kagyat at 

panandaliang pakinabang sa pangkabuuang disenyo at pangangasiwa ng 
sakahan. 

 
 

Dalawang Pamamaraan ng Pagbabago Tungo sa LKP 
 
Kapag nagkapagdesisyon na ang magsasaka na baguhin ang kanyang pagsasaka 
patungo sa LKP, mayroong dalawang pamamaraan na maaaring pagpilian, bawat isa 
rito ay may kagandahan at kahinaan.  
 
 

1.  Vertical Conversion  
 
Ang vertical conversion (VC) ay ang pamamaraan na kung saan, ang paggamit ng 
kemikal na abono at pestisidyo ay dahan-dahang binabawasan sa buong sakahan 
(Larawan 12.1). Halimbawa, kung 10 sakong kemikal na abono ang inilalagay, ito 
ay binabawasan ng dalawang sako sa unang sakahan, dalawang sako sa ikalawang 
sakahan, at dalawa pang sako sa ikatlong sakahan - hanggang wala nang ginagamit 
ng kemikal na abono sa buong sakahan. Habang nababawasan ang paggamit ng 
kemikal na abono, dumarami naman ang paggamit organikong pataba; pinapalitan 
lamang ang pinanggagalingan ng sustansyang kailangan ng halaman.  
 
Ang Low External Input Rice Production (LEIRP) na isinasagawa ng PRRM ay isang 
halimbawa ng VC. Sa karanasang ng PRRM, ang kumbinasyon ng kemikal-
organikong pataba ay isinasagawa sa loob ng tatlong sakahan. Ang paggamit ng 
kemikal na abono ay nababawasan habang dumarami naman ang paggamit ng 
organikong pataba. Halimbawa: 
 

Unang sakahan:   Kemikal na abono (75%); Organiko (25%) 
Ikalawang sakahan:  Kemikal na abono (50%); Organiko (50%) 
Ikatlong sakahan:   Kemikal na abono (25%); Organiko (75%) 

 
Ang pamamaraan na VC ay mas gusto ng mga magsasakang matagal ng sa 
kumbensyonal o makabagong pagsasaka kung saan matagal nang gumagamit ng 
kemikal dahil ano mang pagbabago sa sakahan ay hindi biglaan. Ito ay simple at 
ang magsasaka ay dahan-dahan sa pagpapalit sa pamamaraan na kanya ng 
nakasanayan.  
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Kagandahan: 
 
1.  Hindi biglaan ang pagbabago sa palayan at kung mayroon mang pagbaba 

ng ani, ito ay hindi masyado mararamdaman ng magsasaka. 
 
2.  Ang pamamaraan na ito ay mas angkop sa mga magsasakang matagal 

nang gumagamit ng kemikal at hindi pa masyadong malalim ang pang-
unawa sa LKP.   

 
3.  Ang pamamaraang ito ay akma sa mga palayan na kaunti pa ang mapag-

kukunan ng mga maaaring pampalit sa kemikal. Halimbawa, kung walang 
mga hayop na alaga ang magsasaka o walang naghahayupan sa lugar na 
maaaring pagkunan ng dumi, kaunti lamang ang halamang maaaring 
gamitin sa kompos.  

 

Kahinaan: 
 
1.  Mas mahabang panahon ang kailangan bago tuluyang matigil ang pag-

gamit ng mga  kemikal at maging LKP ang palayan. Habang may kemikal, 
ang balanseng ekolohiya ay matagal na makakamit. 

 

        Larawan 12.1. Vertical conversion patungo sa likas-kayang pagsasaka. 

kemikal 
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2. Maaaring magkaroon ng kumplikasyon kung nais ng magsasaka na maka-
kuha ng katunayan (certification) na ang kanyang produkto ay organic. 
May mga kemikal na inilalagay na nananatili pa rin sa palayan hanggang 
tatlong taon pagkatapos itong hindi gamitin dahil sa tira-tirang epekto 
(residual effect) nito. 

 
3.  Ang magsasaka ay posibleng maging kontento na sa maliliit na magan-

dang nangyayari sa sakahan at baka hindi na magsubok ng mga iba pang 
pamamaraan.   

 

2.  Horizontal Conversion 
 
Ang horizontal conversion (HC) ay kumpletong konbersyon ng isang parte ng sa-
kahan habang ang ibang parte ng sakahan ay nasa kumbensyonal (gumagamit pa 
ng kemikal) pa rin (Larawan 12.2). Halimbawa, maaar ing isang maliit na bahagi 
(5-10%) lamang ng buong sakahan ang sasakahing HC sa unang taniman. Ito ay 
maaaring palakihin tuwing taniman hanggang ang buong bukid ay hindi na gagami-
tan ng kemikal. Ang paglaki ng sakahang nasa HC ay pagpapasiyahan kung gaano 
kabilis lumalim ang kaalaman ng magsasaka sa LKP at gaano karaming materyales 
ang makukuha ng magsasaka na pamalit sa kemikal na hindi na gagamitin sa 
palayan. Sa parteng nasa LKP na, kadalasang nagdaragdag ng ibang klaseng sis-
tema ng produksyon (na hindi palay) Halimbawa: kung dating purong palayan, 
maaaring magkaroon ng lugar na pagtataniman ng mga gulay o maliliit na puno, 
maliit na parte na kung saan ay mag-aalaga ng hayop o palaisdaan. 
 

Kagandahan: 
 

1.  Bumaba man ang ani sa umpisa ay hindi gaanong makakaapekto sa magsa-
saka dahil maliit na porsyento lamang ng palayan ang apektado. Kung sa-
kaling malaki ang pagbaba ng ani sa bahaging ginawang HC, maaaring 
paliit in ng magsasaka ang bahaging ito sa susunod na taniman.    

  
2. Ang magsasaka ay makapupulot ng mahalagang karanasan sa bahaging 

ginawang HC. Makikita agad ng magsasaka ang mga pagbabago, at 
maraming matutuhan ang magsasaka sa bahaging nasa HC. Mula sa 
karanasan ng magsasaka, mas madaling magdesisyon sa mga pamamaraan 
at teknolohiyang akma sa kanyang palayan. Ang mga ito ay magagamit ng 
magsasaka sa idadagdag na bahaging gagawing HC.    

 
3.  Kadalasang ito ang pamamaraang ginagamit sa mga maliit na sakahan o 

maliitang produksyon dahil kailangan dito ang iba't-ibang uri ng produkto. 
 
4. Ang pamamaraang ito ay akma kung kaunti lamang ang mga materyales na 

makukuha sa sakahan na maaring pampalit sa hindi na gagamiting kemikal. 
Ang bilis ng pagbabago tungo sa LKP sa buong palayan ay depende kung 
gaano kabilis mapaparami ng magsasaka ang materyales sa  kapaligiran na 
ipampalit sa kemikal.  
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Kahinaan 
 

1.  Ang pamamaraang ito ay hindi kadalasang ginagamit sa pangmalawakang 
taniman dahil ang epekto ng pagbabago ng pamamaraan ay hindi agad ma-
kikita.  

 
2.  Kailangan ng mahabang panahon para tuluyang mabago ang kalagayang 

ekolohikal ng sakahan. Isa pa, dahil maliit lamang ang bahaging ginawang 
HC sa umpisa, ang epekto ng alternatibong pamamaraan na walang kemikal 
ay hindi agad makikita. 

Haba ng Panahon ng Pagbabago Patungo sa LKP 
Ang haba ng panahon ng pagbabago patungo sa LKP ay depende sa mga sumusunod na 
salik:  

1) kaalaman ng magsasaka;  
2) suporta sa magsasaka;  
3) haba ng panahong gumagamit ng kemikal sa palayan;  
4) ang pamamaraang gagamitin; 
5) dami ng materyales sa kapaligiran na maaring gamiting pampalit sa kemikal; 
6) mga katangian ng kapaligiran (lupa, mga halaman at hayop, klima, atbp); at 
7) gaano kaseryoso ang magsasaka sa LKP     

         Larawan 12.2. Horizontal conversion patungo sa likas-kayang pagsasaka. 
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Batay sa mga karanasan ng mga magsasakang nagsasagawa ng LKP sa palayan, ang 
kumpletong pagbabago ng palayan patungo sa LKP ay nagagawa sa loob ng 2-6 na 
taon. Tinatayang ang dahilan bakit tumatagal ang pagbabago tungo sa LKP ay ang na-
titirang lason na nasa lupa at kapaligiran (na kaugnay sa kumbensyonal na pagsaka), 
ay pumipigil sa mga prosesong biyolohikal at ekolohikal na nagpapanumbalik ng ba-
lanse sa kapaligiran. Naibahagi ng mga magsasakang lumipat sa LKP na ang mga sen-
yales na balanse na ang kapaligiran sa palayan ay ang pagbabalik ng mga alitaptap, 
tutubi, bubuyog (ang mga ito ay mga sensitibo sa pestisidyo) at pinagkukunan ng mga 
‘natural na protina’ sa palayan kagaya ng katutubong kuhol, isda, palaka at iba pang 
may buhay. Sa mga palayang masustansya ang lupa at hindi nagamitan ng maraming 
kemikal, ang mga senyales na ito ay nakikita sa loob lamang ng mga dalawang tani-
man.    
 

Mga konsiderasyon sa pagbabago patungo sa LKP 
 

1. Pagyamanin ang panloob na mapagkukunan ng mga kailangan sa LKP. 
Isang estratehiya tungo sa LKP ay ang paggamit at pagpapa-inog (recyling) ng 
mga materyales na makikita sa palayan. Pero sa sistemang ito, ang maaari 
lang magamit ng magsasaka ay kung ano lang ang mayroon sa kanyang saka-
han. Ito ay isang malaking problema, lalo na sa palayang monoculture, na 
kung saan, dayami lamang halos ang materyales na pwedeng gamitin. Sa 
karanasan ng marami, kapag dayami lamang sa isang sakahan ang na-recycle, 
ito ay kulang para masagutan ang sustansyang kailangan ng palay, lalo na sa 
umpisa ng hindi paggamit ng kemikal na abono. Sa ganitong sitwasyon, 
kailangang payamanin ng magsasaka ang dami ng materyales na maaaring 
gamitin sa LKP, ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga 
puno/halamang maraming gamit sa paligid o hangganan ng sakahan at sa mga 
parte ng lupa na hindi magandang sakahin. Mas maganda kung mga legumbre 
ang mga itatanim para makapagdag ng sustansya sa sakahan. Ang mga legum-
bre ay isang susi sa LKP at sa umpisa ng pagbabago patungo sa LKP, minu-
mungkahi na hindi dapat bababa sa 30% ang tanim na legumbre sa bukid. 

 

2.  Pag-aalaga ng hayop. Kung ang magsasaka ay may puhunan, minumungkahi 
na maganda kung mag-aalaga ng hayop na akma sa lokal na kondisyon. Maha-
laga na ang hayop na aalagaan ay hindi magiging kumpetensya ng tao sa pag-
kain at kaya ng sakahan punuan ang pangangailangan ng dami ng hayop na aa-
lagaan. Kung masustansya ang lupa, mas maraming makukuhang pakain sa 
hayop at mas maraming hayop ang kaya nitong suportahan.  

 
3. Akmang paglilinang at pagpapatatag ng lupa. Patungo sa LKP, kailangang 

baguhin ang paglilinang ng lupa  para: 1) mabawasan ang pagkasira ng lupa; 2) 
mabawasan ang pagguho, pagkaagnas at pagkawala  ng lupa dahil sa run-off, 
3) mapaganda ang pamamahala ng damo; at 4) siguraduhin na tama sa pana-
hon ang paghahalo ng organikong pataba. Sa katihan, ang pang-ibabaw na 10 
sentimetro ng lupa ay pinakamahalaga dahil nandoon ang malaking porsyento 
ng ugat, mga mikroorganismo, at mga organikong sangkap ng lupa. 
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4. Pagpili ng barayti ng halaman at klase ng hayop na aalagaan. Maraming 
magsasaka na nagtagumpay sa LKP ay nagpapatunay na ang mga tradisyonal na 
barayti ng halaman ay mas maganda sa LKP. Sa kasamaang palad sa ngayon, 
marami sa magagandang tradisyonal na barayti ay hindi na makikitang itinata-
nim ng mga magsasaka. Ang mga ito ay napalitan na ng mga makabagong binhi 
na tinaguyod ng husto ng gobyerno at IRRI. Gayundin sa mga hayop, maraming 
katutubong manok, baboy, kambing at iba pang hayop ang mahirap nang hana-
pin.  

  
 Maraming tradisyonal na barayti ng palay, gaya ng Sampaguita, Dinorado, Elon-
elon at marami pang iba ang mas madaling ibenta sa mas mataas na halaga. 
Ang pinakamahalagang pamantayan sa pagpili ng barayti ng palay o klase ng 
hayop na aalagaan ay ito ang gusto ng magsasaka at ng  kanyang pamilya, gus-
to ito ng mga mamimili sa lokal na palengke, at akma ito sa lokal na kondisyon.  

  
 Sa LKP, sinisiguro na ang mga binhi ng pananim at hayop ay kontrolado ng mga 
magsasaka ang binhi at pinanggagalingan ng pananim sa pangmatagalan. Mara-
ming organisadong magsasaka ay nangongolekta, nagtatanim, namimili at nag-
paparami ng mga akmang pananim sa mga learning farm na kontrolado ng 
mga magsasaka.    

 

5. Pamamahala ng peste. Ang peste ay indikasyon na hindi balanse ang orga-
nismo at ang likas nitong kontrol, o may kakulangan/kalabisan sa mga elemen-
tong pang nutrisyon. Ang palayan na nasa LKP ay kadalasang walang malaking 
problema sa mga pangkaraniwang peste, marahil dahil sa paghahalu-halo ng 
maraming halaman at hayop sa sistema. Ang malusog na halaman ay matibay 
sa peste.   

 
 Ang damo ay maaaring maging isang malaking problema sa mga sakahang nasa 

proseso patungo sa LKP. Ang damo ay kadalasang pinangangasiwaan sa 
pamamagitan ng manu-manong pagbubunot, tamang paglilinang ng sakahan, 
at pagpapakain sa hayop. Base sa karanasan, kapag matatag na ang sistema ng 
sakahan, hinahayaang tumubo ang tamang dami lamang ng damo dahil may 
kabutihan din itong idinudulot, katulad ng: 1) pagpapababa ng populasyon ng 
ibang peste; 2) pansamantalang imbakan ng sustansya at tubig; 3) konserba-
syon ng tubig at lupa; at 4) pagpapaganda at pagpapataas ng organikong sang-
kap ng lupa. 

 
 Ang paggamit ng mga pestisidyong halamang (botanical pesticides) ay ang 

pangkaraniwang pampalit sa pestisidyo sa prosesong patungo sa LKP. Pero da-
pat tandaan na halos lahat ng problemang dulot ng pestisidyo ay problema rin 
sa botanical pesticides. Ang mga problemang ito ay ang pagkakaroon ng resis-
tensya sa pestisidyo (pesticide resistance), hindi ito namimili ng papatayin 
(non-selective), muling pagbabalik ng pesteng mas nakakasira (pest resur-
gence), at pagsilakbo ng mga hindi dating mga peste (secondary pest out-
break). Sa pangkalahatan, ang paggamit ng botanical pesticide sa LKP, ay 
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tanggap lamang sa yugtong nasa transisyon pa lamang ang sakahan, hanggang 
makatuklas ang magsasaka ng mas maka-ekolohiyang pamamaraan sa panga-
ngasiwa ng peste. Ang mga kalamangan ng botanical pesticide sa pestisidyo ay 
mas madali ang mga itong mawala sa kapaligiran dahil ito ay mas natural, 
hindi kagaya ng pestisidyo, at ito ay maaaring mas mura o walang gastos kung 
ang halamang gagamitin ay itatanim  sa sakahan at ginagawa mismo ng magsa-
sakang gagamit nito. 

  
 Ang pagkakasakit ng hayop ay hindi masyadong malaking problema sa LKP, 

lalo na kung ang aalagaan ay mga lokal na lahi o breeds na akma na sa kondi-
syon sa sakahan at natural na matibay sa mga peste. Ang kaalaman ng mga 
magsasakang Pilipino sa paggamit ng mga halamang gamot para sa mga sakit 
ng hayop ay napakalawak at makikita na ang mga halamang ito ay madalas 
nakatanim sa mismong sakahan.  

 

6.  Pangangalakal. Dapat siguruhin ang kita ng magsasaka habang patungo sa 
LKP. Isang estratehiya ay ang pag-uugnay ng magsasaka sa mga mamimili ng 
produkto at ang pagtatatag ng  alternatibong pangangalakal  lalo na kung ang 
iaani ay organiko na. Sa lahat ng ito, kailangang ang magsasaka ay ma-
organisa at matulungan sa teknikal, pangangalakal, at pati pinansyal (kung 
may pondo).  

 

7.   Pangangailangan sa paggawa (labor requirements). Kahit na sa yugto 
pa lamang ng pagpaplano, dapat asahang mas maraming kamay paggawa 
(labor) ang kailangan, lalo na sa pag-uumpisa ng proseso tungo sa LKP. Halim-
bawa, sa SRI, isang sistema sa palayan na nag-umpisa sa Madagascar, nanga-
ngailangan ng pagtatanim ng palay na mas malayo kaysa karaniwan, hindi da-
pat tuluy-tuloy na nakalubog sa tubig ang palayan. Sa mga kondisyong ito, 
mabilis ang pagtubo at pagdami ng damo sa palayan. Kung kailangang kumuha 
ng taong babayaran para magtanggal ng damo, mas maraming kapital ang ka-
kailanganin. Batay sa karanasan ng marami, mas matrabaho sa umpisa ng kon-
bersyon sa LKP, pero habang tumatagal sa LKP, paunti nang paunti ang kaila-
ngang trabaho at trabahador. Ito ay pinatunayan sa Natural farming na isina-
sagawa ni Masanubo Fukuoka, na kung saan walang ginagawang pagbubungkal 
ng lupa, walang lipat tanim, walang pagdadamo, walang peste at walang pag-
lalagay ng abono.           

 

8. Pagbaba ng ani. Hindi madali gumawa ng masaklaw na pamamahayag tung-
kol sa ani habang nasa proseso ng pagbabago tungo sa LKP. Batay sa karanasan 
ng mga magsasaka na nagdesisyon mag-LKP, ang pagbaba ng ani sa unang taon 
ay natapatan ng pagliit ng gastos dahil hindi na bumibili ng kemikal.  Marami 
ang nagsabi na kahit lumiit ang ani sa unang taniman, mas malaki pa rin ang 
kanilang kinita sa LKP dahil sa pagbaba ng gastos sa produksyon. 



 

ORGANIC FIELDS SUPPORT PROGRAM (OFSP) PHASE 1 
 
Ang pandaigdigang krisis sa pagkain ay nagbunsod ng mahalagang pagpapalit ng 

polisiya ukol sa agrikultura sa bansa. Nakipag-ugnayan ang Kagawaran ng            
Pagsasaka (DA) sa mga NGOs, POs, LGUs at Akademya kung pano mapagtu-

tulungang hanapan ng solusyon ang problema sa kasiguruhan sa pagkain at ang  
tumataas na presyo ng kemikal na abono’t pataba. Bilang tugon, ang mga sumusu-

porta sa Sustainable Agriculture mula sa iba’t-ibang sektor ay binuo at inilunsad ang 
Go Organic! Philippines noong ika-8 ng Agosto, 2008. Ipinahayag dito ni Sec. Arthur 

C. Yap ang suporta ng pamahalaan para sa Sustainable Agriculture kaakibat ng    
program ng DA na FIELDS para sa Rice Self-Sufficiency.   

 
Upang gawing konkreto ng pamahalaan ang kanilang suporta na isulong ang Sustain-

able Agriculture, pinirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DA at ng 
Go Organic! Philippines, upang ipatupad ang Phase 1 ng Organic FIELDS       

Support Program (OFSP) noong ika-5 ng Nobyembre, 2008. Ito ay maghahanda sa 
kagyat na paglipat ng sampung porsyento (10%) na target ng programang FIELDS ng 

DA tungo sa Organic farming. Layon din nitong magbuo ng hanay ng mga magsasa-
kang magsusulong ng Organic farming.  

 
 

Project Partners: 
 

Department of Agriculture  Bureau of Soils and Water Management 

  
City Government of Alaminos Philippine Rural Reconstruction Movement 
 

                                  La Liga Policy Institute 
 

Go Organic! Philippines: 

Paragos-Pilipinas, Malasimbu Farmers’ Cooperative, La Liga Policy Institute (LLPI), 

Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), Centro Saka, Inc. (CSI), Educa-

tion for Life Foundation (ELF), Office of Mayor Hernani Braganza of Alaminos City in 

Pangasinan, and University of the Philippines – Los Baños Foundation(UPLBF) 




