
 

9.  Pangangasiwa at Paglalagay ng 

abonong polyar 
a. 10 araw pagkalipat tanim magbomba ng Super N 

400ml/16 litro ng tubig. 

b. 15 araw pagkalipat tanim, magbomba ng compost 

tea 3 in 1. 500ml/16 lirong tubig. 

c. Gawing lingo lingo ang pagbobomba ng Super N at 

compost tea 3 in 1 alternate na Naapapaloob sa 

yugto ng pagpapalago ng palay.  Itaas ang lebel ng 

takal kung kinakailangan 

d. 5 araw bago dumating ang paglilihi, Super K ang 

gamitin hanggang mamulaklak.  Linggo-linggo rin 

gawin ito.  Itaas ang libel ng takal kung kinakailan-
gan. 

e. Isalit ang 3 in 1 kung may atake ng insekto at itaas 

ang lebel ng takal kung kinakailangan. 

 

10. Pangangasiwa ng Damo 
 3 araw pagkalipat tanim patubigan ng 3 senti-

metro  ang pantay na lalim sa ,loob ng 5-7 araw 

upang masugpo ang pagsibul ng damo. Kung may 

sumibol, isagawa ang pagrotary weeder 12-15 pag-

kalipat tanim. Ang natirang damo ay gamasin sa 

nalolooban ng yugto ng buhay ng palay. 

 

11.  Pangangasiwa ng Patubig at        

Pangangalaga 
 3 araw makapaglipat tanim, patubigan.  

Panatilihin ang mababaw na lalim ng tubig sa    

naluluoban ng yugto ng pagsuwi at paglago ng   

halaman na may lalim na 3-4 cm. 

 Itaas ang lebel ng tubig 5 cm sa naluluoban ng 

paglilihi ng palay. 10 Araw bago mag ani, alisan na 

ng tubig at patutyuin na ang lupa. 

 

12.  Pag-aani, Pagtutuyo at Pag –iimbak 
 80%-85% ang pagkahinog, maaari na itong 

anihin sang ayon sa panahon. Giikin agad ang    

inaning palay huwag iimbak ng matagal. Patuyuin 

ang palay sa 14 porsientong halumigmig Magkaroon 

ng maayon sa imbakan, may tarima at maayos na 
bentelasyon 
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1.Pagpili ng Tamang Lugar na Akma sa 

Organikong Pagsasaka 
 Hanggat maaari, mataas at hindi nadadaluyan ng 

tubig  ng kapitbukid o  may maluwang at mataas ng 
pilapil bilang hadlang 

 May sariling patubig 

 Humigit kumulang  3 taon na di ginagamitan ng 
kemikal 

 

2. Paggawa at paggamit ng organikong  

pataba at natural na polyar 
 Organikong pataba mula sa dumi ng  bulati 

(vermicompost) 

 1 sako (50 kls) vermicompost + 1 sako CRH 

 Organikong Pataba  40% dumi ng hayop (small at 

large ruminat); 20% CRH; 20% kusot; 10 % darak; 

10% garden soil; 10ml IMO/LABS; 1 lt. NFS at 

iperment ng 16-30 araw. 

 Polyar – SUPER N, SUPER K, AT COMPOST 

TEA (3 in 1) 

NFS – para sa 1 Hektaryang Taniman ng Palay 

FAA/KAA – 6 kilo isda + 6 kilomolases 
FPJ – 5 kilo dahon ng malungay, talbos ng pako, 

dahon ng madre de cacao, katawan ng saging, 

kangkong, ipil –ipil at water lily 

FFJ – 6 na hinog na saging, hinog na papaya, kala-

basa, pinya o balimbing 

FSJ – 5 kilo seaweeds + 5 kilo 

IMO – 10 kilo nilutong binlid +10 kilo molasses 

CALPHOS – 1 kilo sinangag na balat ng itlog + 10 

litrong suka 

 

SUPER N – 3 liter  FAA 
  2 liter FPJ         Paghaluin at ilagay 

    ½ liter FSJ         sa  

   ½ liter IMO  isang lalagyan 

 

SUPER K – 3 liter  FFJ 

      1 liter  FAA  paghaluin at ilagay              

      1 liter FPJ     sa isang lalagyan 

      ½ liter FSJ   
      ½ liter CALPHOS 

 

 

 

COMPOST TEA  (3 in one) 

    1 liter FAA         6 neem tree leaves 

    1 liter FPJ         3 kilos oregano 

    1 liter FFJ         3 kilos amarilyo 

    1 liter FSJ         3 kilos akapulko 
    1 liter IMO/LABS   3 kilos tanglad 

          6 kilos langkawas  

          3 kilos suwag kabayo 
          3 kilos kangkong 

                                     3 kilos katawan ng Saging 

          3 kilos water lily 

          3 kilos pako   (edible fern) 

          1 timba urine 

          20-40 liters tubig  ng niyog 

          Tubig na pinagkalusan ng hayop 

          (slaughter house waste) 

          10 kilos molasses 
 

Paraan ng Paggawa 

 Tadtarin at paghalu-haluin sa isang drum.     

Takpan ng nakakasingaw.  Ilagay sa malilim na lugar.  

Sa loob ng 16-30 araw, maaari na itong gamitin 

 

DOSAGE : 400-500 ml /16 liters ng tubig 

 

3.  Pagpili ng Angkop na Binhi 
a. Mataas na uri ng tradisyunal na binhi, maraming 

umani at matibay sa sakit 

b. Rehistradong Binhi (inbred variety) para sa        

organikong paminhian 

c. Sertipikadong binhi na angkop sa Organic Farming  

4.  Paghahanda ng Lupa 
a. Pag-aararo – 6 na pulgada ang lalim 

b. Unang bahagi ng pagsasabog ng organikong pataba 

c. Pagputik at paghahalang 

d. Ibabad ng 15 araw at higit pa/magbomba ngIMO -

500 ml/16 litersw water 

e. Isagawa ang huling paghahalang matapos mag-

sabog ng pataba 

  

5.  Paghahanda ng Punlaan at Pagsa-

sabong ng Binhi 
a.1. Gumawa ng kamang punlaan 400 metro kuad-

rado para sa 1 sakong binhi tama sa 1 hektarya.  

Lagyan ng 2 sakong  organikong pataba + 2 sa-

kong CRH 

a.2. Sa modified dapog, gumawa ng kama 80 

metro kuadrado, bahaginin sa 40 na may su-

kat na        1m x 1m. Lagyan ng 1 pulgadang 

kapal ng CRH  Lagyan ng 1 pulgadang kapal 

ng organikong pataba at patungan ng net saka 
ilagay ang ½ kilong binhi kada kama. Takpan 

ang binhi at buksan pagkatapos ng limang 

araw. 

 

b. Pagbababad ng Binhi 

 Ibabad ang binhi sa malinis na tubig,  pagka-

lipas ng 24 na oras, hanguin at pasibulin  Pag 

sibul na isabog sa kamang punlaan. Pagkaraan 

ng 20-25 araw maaari nang bunutin. Para sa 

paglilipat tanim kung dapog 10-12 araw maaari 

nang ilipat tanim. 

 

6.  Pangangasiwa ng Peste (Kuhol) 
a. Lagyan ng atraktant ang 4 na sulok ng bawat 

pinitakkatulad ng madre de cacao at iba pang 

dahon ng kuhol. Gawin ito habang ibinababad 
ang pinitak. 

b. Pulutin ang mga kuhol na na trap at ipunin para 

naman sa karagdagang KAA. 

c. Ulitin ang pamumulot sa natirang kuhol bago 

maghuling haling. 

d. Alternative Pest Management 

 

7.   Pangangasiwa at Paglalagay ng      

organikong pataba 
a. Ilagay ang unang bahagi ng pataba bago durugin 

at putikin ang lupang taniman. Tiyaking sarado 

ang bawat pinitak 15 sako/hektarya. 

b. Ilagay ang 15 sako/hektarya bago ang huling    

paghahalang. 

 

8.  Paglilipat Tanim 
a. 20-25 araw pagkatapos magpunla, maaari nang 

maglipat tanim.  Bunutin at ingatang maputol 

ang puno ng palay. 

b. 25 cm x 25 cm ang agwat ng bawat tundos.     

Hanggat maaari nakatayo at nakaayon sa sikat 

ng araw ang linya ng tanim  

c. 3-5  araw pagkalipat tanim hulipan ang namatay 

na palay sa bawat tundos o linya. 
 

 


