
Source :  
PFTAC Handouts on Improve Banana 
from Old Banana IB-OB Program 
 

MA/FITS Center 
Municipality of Duero 

Sugyot nga IB-OB Program Schedule for 
Growers 
 Magpili og pabor nga adlaw sa usa ka semana 

para sa IB-OB nga gimbuhaton; 
 Sundon ang mga gimbuhaton sa matag 

semana sumala sa IB-OB schedule nga giya 
(tan-awa sa table 1) 

 Mangutana sa PFTAC teknisyan o sa inyong 
mga opesyales alang sa dugang nga kasayur-
an ug tabang. 

 
Pagtuba sa IB-OB Banana 
 Ang saging nga ma-ani pinaagi sa IB-OB 
nga pag-ugmad nga pagdumala kinahanglan 
nga ampingan ug ilain sa ubang saging diha sa 
Packing Center (PC). Makig koordinar sa mga 
canvassers sa takna sa pagtuba sa IB-OB nga 
pamaagi. Kinahanglan nga ang pagtuba himoon 
lang sa adlaw nga pagpamalit ug paghatod 
ngadto sa PC. Walay una-una nga pagpamutol 
nga pagahimoon. 
 
Mga Pamaagi sa Pagtuba 

 Himoon ang pagtuba sayo sa buntag 
 Balion ang saging diha sa tunga sa dapit 

ug ihinay-hinay pagpaubos ang ibabaw 
nga dapit nga maubos ang bulig nga dilli 
matakdo sa yuta; 

 Putlon ang bulig gikan sa unang sipe nga 
may igo kagunitan kon kini pagahakuton 
ang bulig; 

 Mogamit ug padding/lining nga ihapin sa 
bulig samtang hakuton padulong sa 
dehanding area o sip-anan; 

 
Dehanding o Pagsipe 

 Siguroon nga ang lugar nga magsipe, dili 
direkta mainitan ug maulanan; 

 Hapinan ang yuta sa presko nga umbak o 
dahon nga igo nga makaprotek sa saging 
nga dili madaut; 

 Mogamit ug hait nga kutsilyo nga pagsipe 
ug likayan nga dili masamad ang bunga; 
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IMPROVE BANANA GIKAN sa 
 OLD BANANA PROJECT o IB-OB 

 Ang IB-OB project ang tumong sa pagpa
-usbaw sa kalidad sa Bongan o Cavindesh 
Var. nga saging gikan sa karaan ug dili maayo 
nga kalidad niini.  
 

A ng kaugmaran sa pagdumala (Cultural Man-
agement) sa IB-OB usa ka liyok sa panahon 
nga may duha (2) ka bahin; ang una nga bahin 
nga lakip sa pagtimaan o tagging, kini pa-
gasundan sa ika-duha nga bahin human mola-
bay ang duha (2) ka semana mao ang pag-
putos o bagging. Ang matag liyok o cycle pa-
gahimoon matag semana aron masiguro ang 
makanunayon nga pag-atiman. (Palihug tan-
awa sa gisugyot nga Program Schedule for IB-
OB). 
 
ANG IB-OB NGA PAGLIHOK 
 
A. PAG-ATIMAN o TAGGING – mao ang 
ang pagtimaan sa saging nga magsilbing 
basihanan sa iyahang tama nga edad kay 
diin ang kagulangon magabasi sa iyang 
edad, ang pagtimaan o tagging gihuna-
huna nga mao ang mayo nga basihanan sa 
pagdeterminar sa panahon nga angay 
pupuon ang saging nga Bongan. 
 
Mga Benepisyo sa IB-OB: 
 Gamay na ang reject ( sa Gulang ug 

Dabong) 
 Daghan ang Madawat 
 Dugang Kita 
 
“Ang Growers makahibalo na kon anus-a anga-
yan pupuon ug ibaligya ang bongan saging nga 
madawat nga kagulangon” 
 
Mga gamitonon: Color-Coded plastic strips o 
plastic color straw; Record sheet (Form 1) 
 
 

Mga Pamaagi: 
1. Pag-andam sa gamitonon ug ang tan

-aw sa kasagingan; 
2. Pangitaon ang himsog nga saging 

nga may migula nga puso o 
“shooting bud”; 

3. Ibaat ang color – coded plastic strip 
tuyok sa lawas sa saging; 

4. Mao gihapon ang himuon ngadto sa 
tanang saging nga namuso (shooting 
buds) ; 

5. Ibutang sa record sheet kon pila ang 
natiman-an o tagged nga saging; 

6. Mobalik molapas ang duha (2) ka 
semana para sa Paghimuso 
(Debudding & Bagging) 

 
B. PAGHIMUSO, PAGPUTOS APIL NA 
ANG PAGKUHA SA BULAK SA TUMOY 
SA BUNGA  
 
Paghimuso o Debudding  
 - mao ang pagputol sa laki nga puso 
 dapit sa ubos sa Katapusang sipi o 
 false hand 
 - makauswag sa gidak-on sa bunga 
 ug makalikay sa risgo sa sakit nga 
 motakbo sa puso 
Pagkuha sa Bulak o Deflowering  
 - mao ang pagkuha sa bulak (floral 
 debris) sa tumoy sa bunga 
 - makalikay sa sakit samtang nag
 tubo ang bunga (sama sa anthract
 nose ug rotting o pagkalata) 
Pagputos o Bagging  
 - mao ang pagputos sa tibuok bulig 
 sa plastic nga may Buho-buho 
 - maka protektar sa bunga sa  dili 
 maayo nga panahon, pagkagas-gas 
 ug kinan-an sa mananap   nga maoy 
 maka ingon sa pagkahugaw ug pag
 kadaut sa iyang panit.  

Mga Benepisyo: 
 Gamay na ang reject ( gagmay, gasgas, 

itum-itum, insects bite) 
 Daghan ang Madawat (dagko, wala o ga-

may nga gas-gas) 
 Dugang Kita (hinlo ug walay sakit) 
 
Mga material nga gamiton : Iputos 
( White perforated PE sleeves), hagdanan,  
sundang o debudding knife 
 
Mga Pamaagi: 

1. Pangitaon ang saging nga may 
timaan human ang duha (2) ka 
semana ang iyang kagulangon 

2. Andamon ang iputos nga may gitas-
on nga 1.5 ka metro aron magamit 
gihapon sa sunod; 

3. Kab-oton ang bulig pinaagi sa hag-
danan; 

4. Tangtangon paghinay ang mga bulak 
sa tumoy sa bunga ( mag gamit sa 
gloves) 

5. Putlon ang puso ubos sa katapusang 
sipi (false hand) 

6. Puston ang bulig ug baaton ang plas-
tic sa ibabaw nga bahin sa bulig ug 
pasagdan lang ang ubos nga bahin 
nga mag abli; 

7. Mao gihapon ang himuon sa ubang 
saging nga may duha ka semana 
ang edad gikan sa pagtimaan; 

8. Isulat sa record sheet (form 1) kon 
pila ang tanang saging nga giputos; 

 
 

“Ang bunga andam na para  
harvest 8-9 weeks gikan sa  
pagputos” 



Hauling o Paghakot 
 Ilain ug markahan ang saging nga nahar-

vest gikan sa IB-OB sa lain nga saging; 
 Ibutang ang bunga sa hakutanan nga 

may igong hapin (maayo nga magamit og 
hakutanan para sa IB-OB nga bunga); 

 Likayan nga masubraan ang gibug-aton 
ug pagkabundak niini; 

 Hakuton ngadto sa gitakda nga buying 
center; 

 Pahibaloon ang purchaser sa IB-OB nga 
saging pinaagi sa pagpakita sa imong 
growers schedule (IB-OB form 1). 

 
Buying o Pagpalit 

 Isulat ang volume nga gedeliver (gamiton 
ang IB-OB Purchase Form 2) ug 
ikomparar sa project harvested schedule, 
(Siguroa nga may atup ang buying area 
aron pag-protektar sa ulan ug init); 

 Ibutang ang bunga sa sudlanan nga maoy 
igong hapin sa ilawom ug kilid niini; 

 Tarongon paghapin ang sipe diha sa sud-
lanan ug likayan nga magsobra ang gibu-
gaton; 

 Ibutang ang gisudlan sa bunga sa sakyan-
an ug ihatod ngadto sa Packing Center; 

 Ihatag ang data report ngadto sa PC Su-
pervisor 

 
Packing Center Operation 
1. Tibuk-on ang tanang IB-OB nga datus (PC 
Monitoring Form). 
2. Kinahanglan nga may lugar sa PC para sa IB-
OB bananas para: 

 Initial QC activities 
 Washing 
 Trimming 
 Drying 
 Packing 

 
 

“Proper code symbols og color maoy gami-
ton sa packing box para sa IB-OB nga sagin 
aron sayon pag-ila niini (palihug base sa 
gihatag nga symbol og color sa matag Pack-
ing Center).” 

Hauling o Paghakot 
 Ilain ug markahan ang saging nga nahar-

vest gikan sa IB-OB sa lain nga saging; 
 Ibutang ang bunga sa hakutanan nga 

may igong hapin (maayo nga magamit og 
hakutanan para sa IB-OB nga bunga); 

 Likayan nga masubraan ang gibug-aton 
ug pagkabundak niini; 

 Hakuton ngadto sa gitakda nga buying 
center; 

 Pahibaloon ang purchaser sa IB-OB nga 
saging pinaagi sa pagpakita sa imong 
growers schedule (IB-OB form 1). 
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ang IB-OB Purchase Form 2) ug 
ikomparar sa project harvested schedule, 
(Siguroa nga may atup ang buying area 
aron pag-protektar sa ulan ug init); 

 Ibutang ang bunga sa sudlanan nga maoy 
igong hapin sa ilawom ug kilid niini; 

 Tarongon paghapin ang sipe diha sa sud-
lanan ug likayan nga magsobra ang gibu-
gaton; 

 Ibutang ang gisudlan sa bunga sa sakyan-
an ug ihatod ngadto sa Packing Center; 

 Ihatag ang data report ngadto sa PC Su-
pervisor 
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OB bananas para: 

 Initial QC activities 
 Washing 
 Trimming 
 Drying 
 Packing 

 
 

“Proper code symbols og color maoy gami-
ton sa packing box para sa IB-OB nga sagin 
aron sayon pag-ila niini (palihug base sa 
gihatag nga symbol og color sa matag Pack-
ing Center).” 
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saging pinaagi sa pagpakita sa imong 
growers schedule (IB-OB form 1). 
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 Tarongon paghapin ang sipe diha sa sud-
lanan ug likayan nga magsobra ang gibu-
gaton; 
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an ug ihatod ngadto sa Packing Center; 
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Packing Center Operation 
1. Tibuk-on ang tanang IB-OB nga datus (PC 
Monitoring Form). 
2. Kinahanglan nga may lugar sa PC para sa IB-
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“Proper code symbols og color maoy gami-
ton sa packing box para sa IB-OB nga sagin 
aron sayon pag-ila niini (palihug base sa 
gihatag nga symbol og color sa matag Pack-
ing Center).” 


