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punoan. Atimanon  sama sa pag atiman sa main crop. Surkohon    
human sa 30 ka adlaw gikan pagtubo ug mentinahon ang 
kalimpyo sa luna 

250 hantud 300 centimetros—Gitas-on  sa tanom 

kinse (15) ka liso , 250 gramo —matag pongpong 

5 ka bulan—ma harbes sa patag nga lugar 

2,000—4,000 kg  :  Abot/Yield—kada ektarya depende sa 

                                  Klase; kada puno adunay 5,400 ka lugas  

Pagsubing—2-3 ka beses  

 

 

     (kada 100 Gramo  Presko nga Liso ) 
Water   :    11.2 
Calories  :     38.0 
Protein   :     15.4 
Fat   :       6.2 
Carbohydrates   :    65.3  
Fiber                    :       0.8  
Ash                      :      1.9 

 
     Kada 100 gramo nga Kan-on sa Adlay )  

Calcium  :   25 
  Phosphorus    :   43.5 

Iron   :      5 
Vitamin A :      0 

     Thiamine      :       0.28 
     Riboflavin     :         0.19 
     Niacin     :        4.3 

 Vitamin C :       0 

 
 
  

Adlay 
 

Dugang  

 Pagkaon  

 sa Katawhan  

MGA KINAIYA SA ADLAY  

NUTRITIONAL  CONTENTS 



 
PAGKAON SA BINUHING HAYOP  
• Ang tahop pagkaon sa 

binuhing manok, baboy  
ug uban pang hayop.  

 
TAMBAL SA MGA SAKIT 
• Sa China—sakit sa kasu

-kasuhan,  tambal sa 
hubag, allergy  ug pang 
pakalma  sa kaugatan . 

 
• Tambal sa kalintora ug 

makatabang usab sa 
pagpaubos sa blood 
sugar. 

 
 

 Katigbi/Panyas/Poyas—dili makaon, makita kini sa  

       lim-aw, daplin sa sapa nga ginadulaan sa mga bata o  
       gihimo nga porseras o rosaryohan. Gahi ug adunay  buho/
bangag   ang tunga. 

 
 
  Tapul—tapul ang kolor sa panit kon  

   Linghod  pa o  dark brown kon gulan na.  
                                 
    Gulian—adunay pagkaputi ug mas  

     gagmay  ang   binhi 
 
  Kinampay—adunay pagkadalag o       

   medyo dagko  ang  binhi 
 
                          
   Kiboa—medyo may pagkaputi 
 
 

       

G 
ituhuan nga ang Adlay  nagagikan sa Africa nga 
gipaila isip kalan-on.Mitubo usab kini sa Sidlakang 
bahin sa Asya, Malaysia, China, Indonesia ug Japan.. 
Sa Pilipinas, ang Adlay dugay na kining gigamit sa 

mga lumad nga Subanen sa Zamboanga. 
 
Sa Tuyo nga makabaton kita sa dugang kalan-on sama sa humay 
ug mais, gilunsad sa gobyerno sa tuig 2010 ang dugang pagtuki-
tuki niini pinaagi sa Bureau  of Agricultural Research (BAR) nga 
misuporta sa mga proyekto sa nagkalain-laing rehiyon sa Min-
danao ug sa laing parte sa nasud. 
 
Tungod niini, ang pagtuki usab gihimo sa Departamento sa 
Agrikultura diri sa Dabaw,kini pinaagi sa Southern Mindanao 
Integrated Agricultural Research o  Research Division. 

 
GAMIT SA ADLAY  

PAGKAON  - 
Pagkaon sa Tawo -bugas,sama sa humay ug mais  
Mahimo kining Harina (flour) alang sa pagama sa 
polboron,biskwit,maha blanca,biko ug uban  
•  Sa tribong subanen, gihimong bino, suka, biko ug 

uban pang kankanin  

•  Gamit Panambal—Ang mga Intsek ug Vietnamese, 
ang binhi pareha sa barley nga ginasahog sa  

      sabaw  
• Sa mga bugnaw nga lugar, kasagaran mosugod ang 

pagpamulak sa 94 ka adlaw gikan sa 
pag pugas.Mas sayo kon init ang 
lugar   

 

 1. Pag Andam sa Luna—Daroha ka usa o  makaduha ayha 
karason ang luna nga  pagatamnan, kini aron ma unform ang 
grano sa yuta 
 
2. Pagprepara sa Binhi—Humuli ang binhi sulod sa 8 ka oras 
ug  buoton sulod sa 4 ka oras sa dili pa ipugas. Kon bag-ong 
harbes ang binhi puydi dili na humulan 
 
3. Distansiya sa pag pugas –90 cm gilay-on sa matag tudling, 
60 cm matag tanom.Mamahimo pud nga 60x60,60x90 ug 
70x40 centimetros and distansya sa tudling sa gidaghanon 2-3 
ka binhi matag hulog 
 
5. Pagdumala sa katabonok sa yuta—Puydi magbutang sa 
organikong abono sama sa hugaw  sa mananap sa  dili pa  
magtanom o kaha sundon lang ang mga organikong pamaagi 
sa pagdumala sa  katabonok sa yuta 
 
6. Pagdumala sa sagbot—Mag gona kon gikinahanglan. Sa 
pag pugas, sigurihin nga kanunayng limpyo ang Adlayan aron 
malikayan anmg atake sa ilaga ug uban pang dangan. 
 
7.Pagharbes ug Pagproseso sa Binhi –Harbisa ang bunga kon 
80% porsyento sa bunga ang gulang/laya na.Tapson/putlon 
ang lindog sa adlay sa ikatulo nga buko gikan sa yuta. Ilambos 
o giokon ang uhay aron mabulag ang liso. Ibulad sama sa mais 
ug humay ug kon kagay na ang binhi, buot pasabot uga na ug 
puydi na galingon. 
 
8. Galingon ang adlay sa galingan sa mais o humay, puydi us-
ab lubkon 
 

Pagsubing (Ratooning) 
•  Limpyohi ang  luna nga gi harbesan  sa Adlay , surkuhon 

human sa 15 ka adlaw gikan sa pagharbes.Homan sa usa 
ka bulan gikan pagharbes o pagtapas, maobserbahan nga 
adunay mga subbing nga manubo sa pinutlan nga  

Pamaagi   sa  pagtanom sa  adlay  ADLAY  : GIGIKANAN UG GAMIT 

MGA KLASE SA ADLAY  


