Resulta:
1. Nalaka, napartak, nabiit ti panagpatubo iti imula nga ube (ube
setts).

Napartak nga panagpatanur iti
imula nga ube(Ube Setts)

2. Ti maysa a kilogramo a bagas iti
ube ket gudwa- gudwaen nga agkapat. Daytoy ket ada a dagsen
nga 200-250 gramo kada sett.

Rekomendasyon:
1. Aramaten ti nagudwa-gudwa nga
bagas iti ube nga imula; patubwen
iti 21- 30 nga aldaw. Mabalin nga
usaren ti amin nga parte ti bagas
ti ube: )ulo wenno ungel, tengnga
ken kammaudi.)
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Apay nga agpaadu tayo iti imula
nga ube (Ube Setts) ?

Kasano ti panagpaadu ti imula nga ube
wenno palakay (Ube Setts)

Kita
Dagiti Masapul

 Saan nga nalaka ti agbirok iti paggatangan iti ube setts ta bassit
wenno awan pay ti agpapaadu ken
aglaklako iti commercial level.

 Adu ti pagsayaatan na ken mangted ti nayon a pamastrekan para ti
pamilya

1. Pilyen dagitri nasalun-at a ti bagas ti ube.

Kaadu/ Presyo

Presyo (P)

625.0 kg@P12
kg

15,625.00

0.5 kg

400.00

Kutsilyo

1

150.00

Langdet

1

100.00

Pagkiluan

1

450.00

100 kg @P3 kg

300.00

Bagas ti Ube
Fungicide

2. Gudwa-gudwaen daytoy iti tunggal 200 - 250g,
pair - iran dagitoy iti maysa nga lugar iti maysa
nga aldaw tapno mamagaan ti tutut na.

 Masigurado ti pannakagatang iti
nasalun - at nga ube setts ken
dekalidad nga mula ken bagas ti
ube

 Nalaka ken nabiit a suroten ti
teknolohiya ti panagpatanur iti
setts.

Materyales

Kompost, Ipa
Pagsibog

250.00

Pagtangdan

2 mandays@P250

500.00

Sub - Total

17,675.00

Ube Setts

2500 (P12/sett)

30,000.00

Mortality Rate
@ 10%

250 @ 12/sett

3,000.00

Sub - Total

27,000.00

Paglakuan

3. Iyurnos dagiti napispisi nga ube ti nursery bed.
Aramiden ti maysa laeng nga layer tapno saan
nga malungtot. Ti bed ket maaramid babaen ti
panagap - ap iti taep, nagango nga bulbulong
ken organiko.
4. Sibugan ti nursery bed nga nakaikabilan dagiti
nagudua-gudua a bagas ti ube tapno mamantenar ti dam - eg na ken napartak ti panagtubo ti
saringit dagiti ube.

ROI = 53%

