
 

 

PHILRICE CENTRAL EXPERIMENT STATION 

Paggamit ng makina sa palayan 1 

 2 

Taong 2003 nang magsimulang magsaka si Henry Reganit ng Victoria, Tarlac. 3 

Sa halos 10 ektaryang sakahan niya, malaki ang naitulong ng mga makinang 4 

pansakahan sa kanyang pagsasaka.  5 

 6 

Ayon sa kanya, isa sa kanyang mga nagiging problema sa bukid ay ang 7 

paghahanap ng mga manggagapas. Mabuti na lamang at may mga makinang 8 

maaari ng gamitin sa bukirin.  9 

 10 

Ayon sa inisyal na resulta ng Rice-based Farm Household Survey (RBFHS) na 11 

isinagawa ng Socioeconomics Division (SED) ng PhilRice at Bureau of 12 

Agricultural Statistics (BAS), noong 2011 wet season, 40% sa production cost 13 

ay inilaan sa paggawa.  14 

 15 

Kalakip ng pangangalap ng datos ng SED at BAS ang tungkol sa mga makinang 16 

pansakahan at itinala nila ang mga impormasyong tungkol sa mga bilang ng 17 

manggagawa na kakailanganin at gagastusin ng mga magsasaka kapag manu-18 

mano o makinarya ang kanilang gagamitin. 19 

 20 

Combine harvester ang ginagamit ni Mang Henry. Sa paggamit nito, ang 21 

kanyang mga palay ay ginagapas, ginigiik, at nililinis ang mga butil. Isinasako 22 

na rin ng makina  ang mga malinis nang butil habang  patuloy itong 23 

umaandar sa palayan. 24 

 25 

 Ito ay maaring pamalit sa gawain ng rice reaper at stationary thresher at 26 

tinatanggal ang nakapapagod na pag-ipon ng inaning palay bago ang 27 

pagigiiik. 28 

 29 
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Sa pagggamit ng combine harvester, nababawasan ang pagkalugas o 30 

pagkatapon ng mga butil na sanhi ng manu-manong paghawak at paghakot.  31 

 32 

Dagdag pa dito, kailangan lamang ng makina ng hanggang dalawang tao para 33 

makapag-ani. 34 

 35 

Sa pag-aaral ng SED, umaabot sa P6,779 ang labor and power cost kada 36 

ektarya sa paggamit ng combine harvester.  37 

 38 
Para sa karagdagang impormasyon, magtext o tumawag sa PhilRice text 39 
 center bilang 0920 911 1398.  40 


