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ANG TIRA NG PINAGANIHAN AY PWEDE 
PANG MAGKAROON NG HALAGA

Ang rice straw o dayami ay natitira sa bukid 
pagkatapos ng anihan ng palay. Kada taon, sa bawa’t 
halos 15 milyong tonelada ng palay na inaani ay 11 
milyong tonelada ng dayami ang naiiwan, o sinusunog 
sa palayan, upang madaling maihanda ang lupain sa 
susunod na taniman. 

Ang pagsunog ng dayami ay nagiging sanhi hindi 
lamang ng polusyon kundi ang pagkawala ng 
sustansya ng lupa.

Ang pagbuo at paggamit ng mga teknolohiyang 
magpapanatili sa tuluyang paggamit ng dayami ay 
makatutulong mabawasan ang masamang epekto 
sa kalikasan at sa produksiyon ng palay. Ito rin ay 
makapagbubukas ng mga bagong oportunidad na 
kumita ang mga magsasaka sa Pilipinas.

Sustainable Rice Straw Management 
for Bioenergy, Food, and Feed 

in the Philippines (RiceStrawPH)

Para sa karagdagang impormasyon, 
mag-online at bisitahin ang

ricestraw.irri.org

Department of Agriculture
Bureau of Agricultural Research

bar.gov.ph

Department of Agriculture
Philippine Rice Research Institute

philrice.gov.ph

Department of Agriculture
Philippine Carabao Center

pcc.gov.ph

International Rice Research Institute
irri.org 

Pinagsamang pwersa ng sumusunod:

TAGALOG VERSION

MGA TEKNOLOHIYA 
PARA SA SUSTAINABLE 
NA PAMAMAHALA NG 
DAYAMI SA PILIPINAS



Gumamit ng inoculants upang mas madaling mabulok 
ang dayami na naiwan sa palayan.
• Mapapayabong ang lupa
• Ang pagpapabulok ng dayami sa palayan na may 

tubig ay nakapagpapataas ng greenhouse gas

Pinakamadaling alagaan ang Volvariella volvacea o ang 
kabuting dayami dahil mabilis itong patubuin sa loob 
ng 14 araw at angkop sa tropikal na klima ng bansa.
• Mura ang puhunan at kaunti ang mga kailangang 

materyales
• Isang buwan lang ang kailangan mula pagpapatubo 

hanggang sa pag-ani ng kabuti
• Ani: 5-8 kilo ng kabute kada 100 kg ng tuyong 

dayami
•	 Kita	o	net	profit:	Php	2,000-5,000	kada	tonelada	ng	

dayami
• Mababa ang GHG emissions

Ang dayami ay pwedeng i-proseso upang 
mapagkunan ng enerhiya katulad ng init at kuryente. 
• Maaring gamitin ang dayami bilang panggatong sa 

downdraft rice straw furnace upang magbigay ng 
init sa pagpatuyo ng palay. Maaring gamiting ang 
furnace	sa	kamang-patuyuan	ng	palay	(o	flatbed	
dryer) na may kapasidad na 4-6 tonelada sa loob 
ng 8 oras na pagpapatuyo.

• Maaaring gumamit ng hermetic bags para 
makagawa ng biogas na maaring gamitin sa 
pagluluto o alternatibong kuryente. Ang matitirang 
dayami pagkatapos makuha ang biogas ay maaring 
gamiting pataba.

• Gamit ang angkop na teknolohiya (compacting, 
pelletizing at briquetting), ang dayami ay maaaring 
siksikin upang mapagaan at mapabilis ang 
paghahakot nito

Maaaring gamitin ang dayami na materyal para mga 
biodegradable na produkto gaya ng: 
• Mga yaring-kamay kagaya ng mga gamit at 

kasangkapang-pambahay
• Biodegradable na gamit pamalit sa plastic
• Fiberboard o mga materyales para sa pagbuo ng 

bahay

Maaaring gamiting alternatibong pakain ang dayami 
sa alagang kalabaw o baka. Kailangan lang itong 
dagdagan ng masustansyang lahok gaya ng molasses 
at urea.  
• Maglagay ng 2-4% apog at urea na magkapatong sa 

imbakan ng silage
• Ang binurong dayami ay maaari ng ibigay sa hayop 

pagkatapos ng 2 linggo 
• Hindi dapat humigit sa 1-1.5 na kilo ng dayami 

kada 100 kg na timbang ng isang kalabaw o baka 
ang inererekomenda na ipakain sa hayop sa isang 
araw

• Ang dayami ay maaaring gawing pellets gamit ang 
makinarya upang mas madaling kainin ng hayop, at 
haluan ng iba pang sustansya

Ang paggamit ng “compost turner” ay isang paraan 
upang mapabilis ang paghahalo ng mga sangkap 
(dayami at dumi ng kalabaw o baka) para sa paggawa 
ng compost. Ito ay mabisang paraan upang mapabilis 
ang pagkabulok ng dayami upang gamiting abono.
• Ang paggamit ng 20-30 C:N ay mabisang paraan 

upang mapabilis ang pagkabulok ng dayami na 
gagamiting pang-abono

• Ang compost (mula sa dayami at dumi ng kalabaw 
or baka) ay maaaring ihalo sa lupa upang 
mapaunlad ang nutrisyon nito para sa taniman ng 
gulay at sa palayan

• Ang “compost turner” na hila ng 35HP na traktora ay 
kayang mag-proseso ng 20-25 toneladang  dayami  
kada oras

• Gastos: PhP 4,000-5,000 kada tonelada
• Mas mababa ang GHG emissions kaysa sa 

pagkabulok sa pamamagitan ng paghalo ng dayami 
sa lupa ng palayan

PAGBABALIK NG DAYAMI SA LUPA

DAYAMI PARA SA ENERHIYA
RICE STRAW SOIL INCORPORATION

PAGGAMIT NG DAYAMI BILANG TANIMAN 
NG KABUTE

PAGGAMIT NG DAYAMI BILANG PAGKAIN 
NG KALABAW AT BAKA

PAGGAWA NG COMPOST GAMIT ANG 
DAYAMI

DAYAMI PARA SA HANDICRAFTS AT 
PAGGAWA NG BAHAY


