




1 OKTUBRE-DISYEMBRE 2015  PHILRICE FILIPINO MAGASIN  1

Sakit sa ulo at bulsa ng mga 
magsasaka ang climate change. 
Sangkatutak na kabawasan sa ani 
ang labis na pagkatuyot at ang nag-
uumapaw na tubig dulot ng labis na 
pag-ulan. 

Kung kaya’t layunin ng isyu 
na ito ng PhilRice Magasin na 
magkakuwentuhan sana tayo sa 
ginagawa ng mga magsasaka sa lugar 
na kumbaga ay normal halos ang 
mahabang tag-tuyot at tag-ulan. Ano 
kaya ang maaari nating matutunan 
mula sa kanila? 

Malimit madinig sa mga inuman 
ang ekspresyon na “bilog ang bola.”  
Madalas nangangahulugan ito na ‘wag 
pakasiguro dahil ‘di natin alam kung 
ano ang susunod na mangyayari.

Sa usapin ng climate change ay 
akmang-akma ito. Mahirap talagang 
mahulaan ang susunod na mangyayari. 
Mahalaga sa usaping ito ang 
pakikibagay sa panahon. Marami 
tayong matutunan sa bola pagdating 
sa usaping ito. 

Una, ang bola ay may kakayahang 
tumalbug-talbog. Ibig sabihin kaya 
nitong pumaitaas mula sa malakas na 
pwersa pababa. Sa isyung ito, tampok 
namin ang mga nakakabilib na mga 
magsasaka na nakakayanang umani sa 
kabila ng hindi paborableng kundisyon.
 
Pangalawa, ang bola ay kayang 
lumutang lutang lamang sa baha. 
Handog namin sa isyung ito ang mga 
kwento na maaring mag business 
as usual sa kapaligirang unusual! 
Diskarteng kano kumbaga. 

Pangatlo, dahil bilog nga ang bola, 
kaya nitong magpagulung-gulong ng 
hindi nababago ang kanyang hugis. 

Maaari itong madumihan, mapadpad 
sa malayong lugar pero hugis bola pa 
rin. 

Sa isyung ito, handog namin ang ilang 
kwento ng pagsusumikap sa kabila ng 
lahat—tagtuyot, labis na pag-ulan at 
marami pang iba. 

Sabay-sabay po nating basahin ang 
mga kwento ng mga magsasaka na 
matagal nang nakikibaka sa samu’t 
saring pagsubok sa bukid. Mula Ilocos 
hanggang Agusan, handog namin 
ay mga diskarteng makakatulong sa 
inyong umani ng husto sa kabila ng 
mga hamon ng panahon. 
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Ang mga Bikolano ay madalas 
tawaging “Oragon” o astig.

Masasabi nga naman na Oragon 
ang mga Bikolano dahil na rin sa 
madiskarte nilang pagharap sa mga 
kalamidad na nararanasan nila sa 
kanilang rehiyon. Ilan sa mga ito ay 
ang malalakas na bagyo, matitinding 
baha, at nakakatakot na pagsabog ng 
bulkan.

Sa kabila ng mga kalamidad, ang 
mga Bikolanong magsasaka ay 

nanatiling matatag at mapamaraan 
upang makayanan ang epekto ng mga 
sakuna. Mahusay silang tumugon sa 
hamon ng pabagu-bagong panahon.

EL NIÑO AT PAGSASAKA

Ayon sa PAG-ASA, matindi ang init 
na nararanasan ngayon sa Bikol na 
tinatayang tatagal pa hanggang sa 
unang bahagi ng 2016. Mula pa noong 
Hunyo ng kasalukuyang  taon, mababa 
rin sa normal ang buhos ng ulan, 

isang dagok na maituturing lalo na sa 
mga magsasakang tulad ni Wilfredo 
Roranes ng Camalig, Albay. 

“Iba na ang panahon ngayon. Ngayon 
kahit summer umuulan, minsan may 
bagyo pa. Sa rainy season naman,  
sobra rin ang init,” malungkot na 
kuwento ni Mang Wilfredo.

Para naman sa kababayan niyang si 
Josefina Navera, maaga pa lang ay 
ramdam na raw niya  ang sobrang 
init. Kanya ring pinupuna ang biglang 
pagbabago ng panahon.

“Pag nagbibilad ako ng palay, biglang 
bubuhos ang malakas na ulan. Kaya 
nababasa tuloy ang mga palay ko,” 
sabi niya. 
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Pero simple lang ang kanilang paraan 
para kontrahin ang epekto ng ulan. 
Mula pa sa kanilang mga ninuno, 
nakaugalian na nila ang pag-aalay 
ng isang dosenang itlog sa altar ng 
Birheng Maria. O kaya naman kapag 
kailangan nila ng ulan, pamahiin sa 
kanila na paliguan daw ang mga pusa.   

SIKRETO SA PAGPAPALAY

Para kay Jon-Jon Paloyo   ng Pamplona, 
Camarines Sur, hindi hadlang ang 
matinding hamon ng pabagu-
bagong klima sa kanyang pagsasaka. 
Gumagamit siya ng Bulaw, isang 
tradisyunal na barayti na karaniwan sa 
Bikol. Aniya, nito lang Oktubre, naka-
ani siya ng 120 kaban ng palay sa 1 
ektarya.

Nang siya’y tanungin kung ano ang 
sikreto niya sa mataas na ani, ang 
sagot niya ay ang tamang panahon ng 
pagtatanim at paglalagay ng abono.

“Sa pamumunla sa pamamaraang 
dapog, naglalagay ako ng abono 
pagkaraan ng 10 araw o kapag 
nakita kong may tubo na ang punla. 
Pagkatapos nito ay pinatutubigan ko 
ito ng hanggang 3 pulgada ang lalim 
sa loob ng 3 araw,” salaysay niya.

Dagdag pa ni Jon-Jon, mahalaga ang 
paglulubog sa tubig dahil kung hindi, 

ang binhi ay maluluoy sa sobrang init 
lalo na pagdating ng ika-7 araw.
Subali’t ang kakulangan ng tubig 
sa kanyang sakahan ay nanatiling 
matinding hamon sa kanya. 

“Hindi dapat na maglagay ng abono 
kapag kulang sa tubig ang punlaan. 
Masusunog ang tumutubong punla 
kapag sobra ang init ng sikat ng araw,” 
paliwanag niya.

Bilang isang pamamaraan, naglalagay 
siya ng mga maliliit na kanal sa 
punlaan at nagbobomba siya ng tubig 
mula sa sapa gamit ang water pump. 

Kung minsan naman, bago niya 
bunutin at itanim ang punla ay 
sinasabugan niya muna ng abono na 
karaniwang umeepekto pagkaraan 
ng 3 hanggang 5 araw. Dahil dito, 
nasisipsip daw nang mabuti ang abono 
kaya mabilis lumaki ang kanyang 
halamang palay kapag itinanim na. 

ANG BUHAY SA GULAY

“Dapat kapag magsasaka kang talaga, 
i-timing mo sa ulan ang pagsasaka. 
Pero dahil pabagu-bago ang klima, 
kailangan may alternatibong 
pamamaraan ka,” sabi ni Jon-Jon.

Maliban sa palay, siya ay nagtatanim 
rin ng sitaw, pipino, ampalaya, at 
talong. Subali’t ang mga ito ay 
hindi rin naman ganap na ligtas 
sa mga perwisyo lalo na sa mga 
mapaminsalang insekto. Gayunman, 
hindi siya nauubusan ng paraan para 
mapigilan ito. 

Sa mga gulay na inaamag,  karaniwang 
ang dahilan nito ay ang sobrang 
init at biglaang pagbuhos ng ulan. 
Maliban rito, ang ambon tuwing gabi 
ay nagiging dahilan rin ng pagkalat 
ng mga insekto. Kaya naman, 
inirerekomenda niya na tuwing umaga, 
dapat diligan ng malinis na tubig ang 
mga pananim upang mawala ang mga 
insekto. 

Kapag tag-ulan naman, itinatanim niya 
ang mga gulay sa mataas na bahagi ng 
sakahan. 

Tulad ni Jon-Jon, ang pagtatanim ng 
gulay, maliban sa palay, ay siyang 
sagot ng mga taga-Bula, Camarines 
Sur sa pabagu-bagong klima. 

Noong 2014, humagupit ang bagyong 
Glenda sa bayang ito. Umapaw ang 
ilog at lubos na napinsala ang mga 
palayan sa kababaan o lowland.

“Noong nawala ang aming kabuhayan 
sa kababaan, pinaigting namin ang 
pagsasaka sa kataasan o upland,” 
kuwento ni Reynato Esteve, 
agricultural technician ng Bula.

Ang grupo ni Aling Leonora Dotillos ay 
sumusunod sa Upland Palayamanan 
Model kung saan maliban sa palay 
ay nagtatanim rin sila ng munggo, 
kamatis, petsay, malunggay, at 
talong. Natutunan nila ito sa Upland 
Palayamanan Farmers’ Field School 
ng PhilRice.  Sa kanyang 2 ektarya, 
kalahati nito ay sa upland rice at ang 
kalahati naman ay sa iba’t-ibang uri ng 
gulay. 

“Ang aming gulayan ang sumagip 
sa aming kabuhayan. Kung wala ang 
palay, nandidiyan naman ang mga 
gulay na aming pinagkakakitaan,” sabi 
ni Aling Leonora.

TUGON SA HAMON

Sa kabila ng matinding tagtuyot, ang 
Bikol ay ang natatanging rehiyon sa 
bansa na inaasahang mataas pa rin 
ang aanihing palay. Ayon sa Philippine 
Statistics Authority, aabot sa 202,923 
metriko tonelada (mt) ng palay ang 
inaasahang aanihin sa rehiyon, mas 
mataas ng 12.55% noong 2014.

Ang Kagawaran ng Agrikultura sa 
Bikol ay aktibo sa paghihikayat sa mga 
magsasaka na gumamit ng mataas na 
uri ng binhi at magtanim ng iba’t-ibang 
gulay.

Kaya naman, anumang unos ang 
dumating sa kanila, handa ang mga 
Oragon. Sipag, tiyaga, at pagsunod sa 
tamang teknolohiya ang armas nila 
para sa pagtamo nila ng magandang 
ani at magandang buhay.
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Nakasanayan na marahil ng 
magsasakang Pilipino ang 2 klaseng 
panahon sa pagtatanim ng palay – 
ang tag-ulan at tag-init. Ngunit sa 
probinsya ng Agusan del Norte, tila 
mailap ang tag-init.

Kakambal ng pag-ulan ang pagbaha. 
Sabi nga ni Fred Q. Libres, 61, ng 
Lemon, Butuan City, malaki ang 
pinsalang dulot ng baha sa kanilang 
mga pananim na palay.

“Ilang beses na din binaha ang aming 
mga pananim. Minsan meron pa ring 
naisasalba, pero kadalasan noong 
nagsisimula pa lamang kami ay halos 
wala na kaming maani,” sabi ni Libres.

Ayon sa Climate Data. Org, isang 
website na mapagkukuhanan ng 
impormasyon ukol sa kalagayan ng 
panahon, ang Lemon ay nakararanas 
ng 2,470mm na ulan kada taon, doble 
pa sa natanggap ng Pilipinas na ulan 
dala ng bagyong Lando nitong Oktubre 
na umabot sa 1,092mm. 

Kapag nakalubog ang palay sa 
tubig, hindi na ito nakararanas ng 
photosynthesis o ang paggamit ng 
halaman ng sikat ng araw upang 
magkaroon ng pagkain galing sa 
carbon dioxide at tubig. Dahil dito, 
malaki ang tsansang maging pipis, 
mabawasan ang mga butil o pwede 
ding mamatay.   

Ayon kay Dr. Corsennie A. Mabayag 
ng PhilRice Agusan, may kakayahan 
naman talagang mabuhay ang palay 
sa baha basta may bahagi pa rin itong 
nakalitaw. Ngunit kapag ito’y lubusang 
nakababad ng higit sa 5 araw, 
mamatay na ang mga ito.

“Pero ang mga bahang lagpas 5 
araw ay nangyayari lamang kung 
may malakas na bagyo o pag may 
low pressure. Kadalasan namang 
humuhupa ang baha sa loob ng 
kalahati hanggang 2 araw,” paglilinaw 
ni Dr. Mabayag. 

Ayon naman sa magsasakang si  Zode 
Jose T. Caga, 52, maaaring umabot sa 

60% hanggang 80% ang mababawas 
sa ani kung wala sa panahon ang 
pagtatanim. “Kailangan talaga 
na maging madiskarte at maging 
mapanuri kung kailan magtatanim para 
maiwasan ang baha,” ayon kay Caga.

“Tuwing maghahanda na ng lupaing 
pagtatamnan, 1 beses lang kami nag-
aararo kada taon,”dagdag ni Caga. 

Lingid sa kaalaman ng mga 
magsasaka, ang hindi masyadong 
pag-aararo ay may magandang dulot 
sa lupa.

“Ang hindi masyadong pag-aararo 
ay nakatutulong mapanatili ang 
pagkabuhaghag ng lupa kaya naman 
mabilis bumaba ang tubig. Ito ay 
maaari sa mga lugar kung saan panay 
ang baha at may sapat na patubig,” 
ayon kay G. Ruben B. Miranda, head ng 
Technology Management and Services 
Division ng PhilRice.

“Minsan kailangan din naming mamili 
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kung alin ang proproblemahin. 
Kung hindi kami magtatanim ng 
maaga, siguradong maaabutan 
kami ng baha. Kung magtatanim 
man kami ng Pebrero, puting aksip o 
white stemborer naman ang  aming 
haharapin. Sa ngayon, mas pinipili 
na lang naming problemahin ang 
baha dahil mas madali namin itong 
magagawan ng solusyon,” paliwanag 
pa ni Caga.

Ayon sa mga magsasaka, bukod sa 
pagtatanim ng sabay-sabay, isa pang 
panlaban nila laban sa puting aksip ay 
ang wais na timing. Sinisigurado nila  
na hindi tatamaan ng full moon ang 
pamumulaklak ng kanilang palay. Ito’y 
upang hindi makita ng mga aksip ang 
palay at para hindi lubhang masira ang 
kanilang mga pananim dulot ng peste.

Sa mga buwan ng Nobyembre 
hanggang Pebrero, kadalasang 
mababa ang ani nila sanhi ng madalas 
na pagbaha. Sa ganitong panahon din 
naipakikita ng mga magsasaka kung 
paano sila nakikibagay sa pabagu-
bagong panahon. 

Bilang paghahanda, itinataon ng mga 
magsasaka ang pagtatanim bago ang 
pagbaha.

“Ang kinagawiang cropping season 
dito ay nagsisimula sa Enero, pero 
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halos lahat ng mga magsasaka 
ay nagtatanim na ng Disyembre. 
Ginagawa namin ito sapagkat alam 
namin na habang bata pa ang 
tanim naming palay, kaya pa nilang 
makabawi sa sobrang tubig,” kwento 
ni Caga.

Ayon sa mga magsasaka, malaki din 
ang tulong ng pagpili ng tamang 
barayti na itatanim.

“Karaniwan sa mga barayting tinatanim 
namin ay umaani ng 6.5 tonelada kada 
ektarya at mga 2 hanggang 3 tonelada 
kung masisira man ng baha. Kung 
kami man ay matamaan ng malakas 
na bagyo at bahain ng lagpas 3 araw, 
kami ay nakahanda nang magtanim 
ulit. Sa ngayon, ang mga tinatanim 
naming barayti ay NSIC Rc98 at Rc122,” 
dagdag ni Caga.

Sa pagtatapos ng taon, ang mga 
magsasaka sa Lemon ay umaani 
ng hindi bababa sa 11 tonelada 
kada ektarya at kumikita ng mahigit 
P80,000.

“Hindi mo aakalain na ang mga 
kaunting pamamaraan ang siyang 
makakapagbigay sa’yo ng sapat na 
ani. Sa kahit anong pagsubok, maski 
baha man yan o peste, kailangan 
ng mga magsasaka ng tamang 
pagdedesisyon,” kwento ni Caga.

Kailangang makibagay ang mga 
magsasaka ngayon sa pabagu-bagong 
klima at panahon. Isang paraan ang 
paggamit ng mga submergence-
tolerant varieties katulad ng NSIC 
Rc194 o Submarino 1. Ang barayting 
ito ay pwedeng itanim kahit sa bahang 
umaabot ng 1.5 metro. Ang Submarino 
1 ay kaya ding mabuhay ng halos 2 
linggo kahit ito’y nakalubog sa tubig. 

Paalala nga lang ni Dr. Mabayag na 
kakayanin lamang ng Submarino 1 
na makabawi kung ang pagkalubog 
ng palay ay sa panahong hindi pa 
nakalabas ang bunga nito.

Ang PhilRice Agusan ay nagsimula 
nang mamigay ng Submarino 1 sa mga 
magsasaka simula pa noong taong 
2013. Isa sa mga nabigyan ng binhi ay 
si Wenifredo S. Maldo ng Baliguian, 
Jabonga, Agusan Del Norte. “Malaki 
ang tulong ng Submarino 1 sa amin 
sapagkat malapit ang aming sakahan 
sa Lake Mainit. Kami man ay laging 
bahain, nakakaani pa rin kami ng 3 
tonelada kada ektarya. Mas mabuti na 
din ito kaysa sa wala,” ika ni Maldo. 

“Sabi nga nila, pagbabago lamang ang 
permanente sa mundo. Isang malaking 
sandata pa rin para sa mga magsasaka 
ang karunungan at pakikiangkop sa 
pag-ikot ng panahon,” pagwawakas ni 
Dr. Mabayag.
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Isang malaking hamon kay Antonio 
B. Avanze,48, ang paghahanda ng 
kanyang bukid. Siya’y kapitan ng 
Mucdol sa Dipaculao, Aurora at isa sa 
mga may bukid na tinatawag na laboy.

Ang laboy ay lupang sakahin na 
lubhang malambot at maputik. 
Umaabot hanggang baywang ang 
lalim nito. Ayon sa mga datos, may 
15,000 ektaryang palayan na laboy sa 
mga lalawigan ng Aurora, Cagayan, 
Pampanga, Oriental Mindoro, Samar, 
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Surigao, Agusan del Sur, at North 
Cotabato. 

Ayon sa matatanda, ang lupaing laboy 
ay mula sa mga kakakahuyan noong 
unang panahon na unti-unting nalubog 
ng pinagsamang mga namatay na 
hayop at kakahuyan. Hindi pantay-
pantay ang ayos nito dahil  ang ilang 
bahagi ay laging lubog sa tubig 
samantalang ang iba ay medyo may 
kataasan.

Sinasabing fertile o mataba ang laboy 
ngunit masasabing hindi naman 
ito productive o napakikinabangan 
ng husto na tulad ng ibang sakahin 
sapagka’t hindi ganap ang pagkabulok 
ng mga namatay na mga kahoy at 
hayop na nagkapatung-patung lang 
kasama ng tubig at lupa sa paglipas ng 
panahon.

“Talagang napakahirap ang 
paghahanda ng lupa dito sa amin. 
Kaya, hindi  natatamnan ang buong 

Antonio Avanze

Danilo Rivero
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bukid. Sa pag-aararo, pagsusuyod, at 
pagpapatag pa lang ay gagastos ka 
na ng P1,000 hanggang P1,200 kada 
araw,” kwento ni Brgy. Kapt. Avanze.

Idinagdag pa na may mga 
pagkakataon na muntik nang tumaob 
ang handtractor na ginagamit niya 
dahil sa sobrang lambot ng lupa o 
kaya  naman ay pinapasok ng putik ang 
gulong nito kaya ito nalulubog.

SAGOT SA PROBLEMA

Naisip ni kapitan na lagyan ng 
kanal ang gitna ng kanyang  bukid. 
Ayon sa kanya, ito ay matagal 
niyang pinag-isipan bago isinagawa 
dahil ito ay lubhang matrabaho at 
nangangailangan ng maraming oras 
para maisagawa.

“Nilakasan ko ang loob ko na 
desisyunan na lagyan ng kanal ang 
aking bukid upang bumaba ang tubig 
sa magkabilang parte ng bukid,” 
paglalahad ni kapitan.

Nilagyan ni kapitan ng mga bato ang 
sako na siya niyang hinila-hila upang 
makahukay ng kanal.  Ang nayaring 
kanal ay may lalim na 4 feet o pye. 

“Sa pamamagitan ng kanal na ito, ang 
karamihan ng tubig sa magkabilang 
gilid ng aking bukid ay bumaba at 
nakatulong pa upang mas magpantay 
kahit paano ang aking bukid,” buong 
pagmamalaking sabi ni kapitan. 

Nilagyan din ni kapitan ng maliliit na 
kanal ang kanyang bukid na may lalim 
na 1 pye. Nilagyan niya ito ng maliliit 
na kanal upang may tinatapakan 
siya tuwing nag-aaplay ng pataba sa 
kanyang bukid at may dinadaanan ang 
tubig.

Ikinuwento rin ni kapitan na nilalagyan 
niya ng takip ang panlabas na bahagi 
ng gulong ng handtractor tuwing 
ihahanda niya ang lupa. Ito ay upang 
hindi pasukin ng putik ang gulay  na 
maaaring bumara at maging sanhi ng 
pagkabuwal ng handtractor. 

Nilalagyan din ni kapitan ng kawayan 
ang dadaanan ng handtractor 
sakaling mapansin niya na masyadong 
malambot ang bahagi ng bukid. Ito ay 
upang hindi ganap na malubog ang 
gulong ng handtractor.

Ayon naman sa kabarangay ni kapitan 
na si Danilo Rivero, pala naman ang 
ginagamit niya para makagawa ng 
maliliit na kanal. Sinisigurado niya 
na may tig-iisang dipang pagitan ang 
bawat kanal na kanyang ginagawa.

Ayon sa kanya, naging mas madali 
ang kanyang paghahanda ng bukid 
dahil hindi na ito gaanong maputik 
at malambot at bahagya pa ngang 
naging siksik ang lupa. Idinagdag 
pa niya na nabawasan ang damo sa 
kanyang bukid.

KAPANSIN-PANSING 
PAGBABAGO

Inilahad ni kapitan na nagkaroon ng 
panahon na umani lamang siya ng 31 
kaban sa kanyang 1 ektaryang bukid. 
Nangyari ito noong wala pang kanal 
ang kanyang bukid. 

“Ngayon, nakaani na ako ng 100 kaban 
simula nang nalagyan na ng kanal ang 
aking bukid,” pagmamalaki ni kapitan.
Ayon kay kapitan, sa paghahanda ng 
lupa lang naman ang pagkakaiba sa 
pagtatanim ng palay. 

“Sinisigurado ko na certified seeds 
na tulad ng NSIC Rc222 ang aking 
itinatanim na binhi,” aniya. “Ang 
certified seeds ay tiyak na puro, 
malinis, buo, pare-pareho ang laki at 
hugis, at 85% ang pinakamababang 
antas ng pagsibol,” dagdag pa niya.

Ayon sa mga eksperto ng PhilRice, 
malulusog ang punla at pantay-
pantay ang paglaki kung certified 
seeds ang gamit. Bukod pa rito, mas 
nakatutulong sa pagtaas ng mula 5% 
hanggang sa 10% ang ani kung certified 
seeds ang gamit na binhi.

Sa ngayon, karamihan sa mga 
magsasakang may laboy na bukid ay 
gumagamit na ng laboy tiller o turtle 
na siyang karaniwang tawag ng mga 
magsasaka sa makinang ito.

Sa pamamagitan ng laboy tiller 
naararo at nasusuyod  ang lupang 
laboy nang hindi ito nalulubog. 

Antonio Avanze

Danilo Rivero
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Umaga ng Nobyembre 8 taong 2013 
nang padapain ng malakas na hangin 
at ulan ang mga bahay sa Leyte at 
Samar. Sa paghagupit ng bagyong 
Yolanda, ang pinakamalakas na 
super typhoon sa buong mundo ng 
taong iyon, naging sentro ng bagyo 
ang Region 8 kung saan marami ang 
nasawi at nasalanta.

Isa si Mang William Florante, tubong 
Sta. Rita, Samar sa mga naging biktima 
ng Yolanda. Sa maliit na barangay 
ng Dampigan, sinasaka niya ang 2 
ektaryang palayan.

MALUPIT NA HAGUPIT

Isang linggo bago tumama ang 
bagyo ay nabalitaan na niya ang 
pagdating nito. Ayon sa balita ay 
magiging malakas ang pagtama nito 
at posibleng abutan ang kanyang mga 
aanihing palay.

“Sabi sa balita, malakas daw ang 
darating na bagyo. Kaya kahit hindi pa 
ganap na hinog ang mga palay, noong 
matigas na ang mga ito at nasa 85%   
na ang mga hinog ng butil, nagsimula 
na kaming umani para hindi maabutan 
ng bagyo,” salaysay ni Mang William.

Dahil sa maagap na pag-aani ay hindi 
nga inabot ng bagyong “Yolanda” ang 
kanyang mga pananim. Subali’t akala 
niya ay sapat na ang kanyang pagiging 
maagap para hindi mapabilang sa mga 
nasalanta. Bagama’t naisalba niya ang 
mga bagong ani, ang lahat naman 
ng mga binhing inilaan niya para sa 
susunod na pagtatanim ay nasirang 
lahat.
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“Akala ko ay mapalad na ako dahil 
hindi na binagyo ang mga pananim 
ko, pero nang matapos ang bagyo, 
saka ko lang natuklasan na pinasok din 
pala ng tubig ang kuwarto kung saan 
nakaimbak ang lahat ng natitira kong 
binhi. Lahat ay nababad sa tubig at 
wala nang pakikinabangan,” lahad ni 
Mang William.

Ito ang itinuturing niyang 
pinakamadilim na parte ng buhay 
niya. Bagama’t may kinita siya mula 
sa mga naaning palay bago bumagyo, 
kulang pa ito para tustusan ang gastos 
ng kanyang pamilya. Naging mala-
dead-end ang kita ni Mang William. 
Natigil ang kanyang pagpapalay at 
inakala niyang katapusan na ang lahat 
sa kanyang inaasahang magandang 
buhay.

MULING PAGBANGON

Dala ng matinding kagutuman at 
kahirapan, nakaisip si Mang William 
ng mga paraan kung paano siya 
makababangong muli. Kabilang sa 
rainfed areas, bukod sa paghihintay sa 
ulan ay wala silang sistema ng patubig.

“Mahirap po ang panahon dito.
Minsan dinadaanan ng bagyo, 

minsan naman ay natitigang ang lupa 
kapag madalang ang pagdating ng 
ulan. Wala kaming teknolohiya para 
makaipon ng tubig,” sabi ni Mang 
William.

Kaya naman sinimulan niyang 
maghukay ng balon malapit sa 
kanyang palayan. Humingi siya 
ng tulong sa DA-RFO 8 at sa ilang 
NGOs para maisaayos ang kanyang 
sinimulang paghuhukay. Dahil nakitaan 
din siya ng lokal na pamahalaan ng 
pagkukusa sa pagtatayo ng water 
saving technology, tinulungan din 
siyang makapaglagay ng water pump 
at iba pang makina sa pagsasaka tulad 
ng hand tractor at thresher.

“Hindi ako humingi ng pera. 
Nagpatulong ako kung paano 
magkakaroon ng water saving 
technology sa lugar namin. Ngayon, 
hindi na kami naghihintay ng ulan para 
madiligan ang aming mga palay. Gamit 
ang sistemang ito, ang kakaunting 
tubig na aming naiipon kapag umuulan 
ay nailalaan namin sa panahon ng tag-
tuyot,” wika ni Mang William.

TULOY ANG BUHAY

Dahil sa bagong teknolohiya sa lugar, 
tumaas ang kita ni Mang William. Bago 
ang Yolanda, bagama’t sumasapat ang 
kinikita niya para sa pamilya ay umaani 
lamang siya ng 80-90 sako ng palay 
sa bawa’t ektaryang sinasaka gamit 
ang Rc18. Gamit ang binhing Rc222, 
makina, at sistema sa pagpapatubig, 
dumoble ang kita niya sa pag-ani ng 
180 sako ng palay sa bawa’t ektarya.
Bukod sa bagong sistemang ito, 

naglaan din siya ng karagdagang 1 
ektaryang lupa para sa ibang pananim 
tulad ng kamote, mais, at saging upang 
madagdagan ang kita niya bukod sa 
pagpapalay.

Nakapagpatapos na si Mang 
William ng isang anak sa kolehiyo. 
Gayunpaman, hindi rito natatapos ang 
pagsisikap niyang umunlad pa. Bukod 
sa kanyang pamilya, ipinakita rin niya 
ang pagmamalasakit sa kapakanan ng 
mga mga magsasaka sa mga karatig 
na bukid. Ito ay sa pamamagitan ng 
pagtuturo niya ng mga teknolohiyang 
natututunan niya sa mga seminars 
at training programs na kanyang 
nilahukan.

“’Yong bagong sistemang 
nakapagpadoble ng ani ko, hindi ko 
naman ‘yan naisip kung hindi bumagyo. 
Nakatatawa mang isipin pero may 
magaganda rin naman palang 
naidudulot ang mga inaakala nating 
bangungot,” sabi nya. 

Pagtatapos ni Mang William, hindi 
natin kailangang maghintay na 
bagyuhin pa ulit. Kung hindi naman 
ganoon kalaki ang kita, matuto 
tayong humanap ng ibang paraan. 
Magtanong, humingi ng impormasyon 
sa mas nakaaalam. 

Bukod sa pagiging maagap, sipag at 
tiyaga ang puhunan, pati na rin lakas 
ng loob na bumangon sa bawat laban.

Si Mang William ay kabilang sa mga 
nominado sa nagdaang “Gawad 
Saka 2015” na taunang pagkilala ng 
Kagawaran ng Agrikultura sa mga 
natatanging magsasaka sa bansa. 
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Tuwing nagpapasimula ang irigasyon, 
huli ang bayan ng Hagonoy, Davao del 
Sur sa mga napapadaluyan ng tubig. 
Hindi rin magamit ng mga magsasaka 
ang kanilang water pump dahil wala 
silang sapat na mapagkukuhanan ng 
tubig. 

Mula Hunyo hanggang Disyembre, 
dalawang beses nakapagpatatanim 
ng palay  ang mga magsasaka sa 
Hagonoy. Pagsapit ng Marso, sarado 
na ang kanilang irigasyon. 

Sa panahong walang tubig ang 
bukirin sa Hagonoy, munggo naman 
ang kanilang itinatanim mula Marso 
hanggang Mayo.

Ayon sa mga magsasakang sina Mat 
Gomez, 55, at Alan Abillon, 46, na 
parehong presidente ng kani-kanilang 
irrigators’ association, tinuruan sila 
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ng mga nakatatanda at naunang 
henerasyon ng mga magsasaka na 
magtanim ng munggo kung wala pa 
ang tubig upang makapagpahinga ang 
lupa sa kaaaning  palay.

Kaya naman, nakasanayan na ng  mga 
magsasaka ng Hagonoy na magtanim 
na ng munggo bago matapos ang 
taon. Sa mas simpleng paliwanang, 
kombinasyong rice-rice-mungo ang 
kanilang sistema ng paggamit ng 
kanilang lupang sakahin. 

Dagdag pa diyan, naniniwala si Abillon 
na ang pagtatanim ng munggo ay 
mainam na panlaban sa tag-tuyot dahil 
napapakinabangan pa rin ang lupa. 

Lingid sa kaalaman ng nakararaming 
magsasaka, ang pagtatanim ng 
munggo pagkatapos ng palay ay 
nakabubuti sa kalusugan ng lupa. 

“Ito ay mayroong scientific basis,” 
ayon kay Dr. Rosa Fe Hondrade ng 
University of Southern Mindanao.

ANG SIYENSYA SA LIKOD NG 
MUNGGO

Ayon sa mag-asawang eksperto na 
sina Dr. Edwin at Rosa Fe Hondrade, 
ang munggo ay mainam sa lupang 
lagkitan dahil ito’y nakapagbibigay ng 
nitroheno. 

“Pagkatapos umani ng munggo, 
mataba na ‘yong lupa. Maganda na 
uling tamnan ito ng palay,” paliwanag 
ni Dr. Edwin.

Ang taba ng lupa ay isa sa mga dahilan 
kung bakit malaki ang naaani sa 
pagtatanim ng palay, anya. 
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“Kung mapapansin ninyo, maraming 
palaka sa paligi kapag taniman ng 
munggo. Iyan ay dahil sa malinis na 
environment,” ayon kay Dr. Edwin.

Dagdag ni Dr. Rosa, ang munggo ay 
nakatutulong din upang masira ang 
inog ng buhay ng mga peste. Ito, anya, 
ay dahil sa  magkaiba ang peste ng 
palay at munggo. 

Dinagragdagan din ng munggo ang 
organic water content ng mga palayan, 
sabi niya. 

MERKADO

Kung saka-sakali man umanong 
tamaan ng El Niño ang Hagonoy, 
ang munggo ay mainam na itanim ng 
magsasaka kaysa sa palay, ayon kay 
Dr. Edwin.

Sa pagtatanim ng munggo, 
kakailanganin lamang ang  30-45 kg 
ng binhi kada isang ektarya. Aabot sa 
halos 15 sakong munggo naman ang 
kayang maani nito. Ang isang sako ay 
may timbang na 90 kg.

Malaki ang kita sa munggo ng mga 
magsasaka sa Hagonoy dahil mayroon 
silang market at maganda ang timing 
ng kanilang pagtatanim. Maaaring 
kumita ng P70,000-P80,000 kada 
ektarya.

Pumapalo sa P80 isang kilo ang presyo 
ng binhi ng munggo sa merkado at 
maaari itong iimbak hanggang 1 taon. 

TRADISYON AT SIYENSYA

Pinatunayan ng mga magsasaka 
sa Hagonoy, na hindi kailangang 

magkasalungat ang tradisyon 
at siyensiya kung pagtatanim ng 
halamang mapakikinabangan ang pag-
uusapan.

Bukod sa rice-rice-munggo combo, ang 
pinakamahalagang kombinasyon ay 
ang sariling diskarte at teknolohiya. 
Sa lumang paniniwala at mga bagong 
pagtuklas sa siyensiya, nagagawa ang 
mga pamamaraan sa pagsasaka na 
nakatutulong upang mapataas ang kita 
ng mga magsasaka.

Ang Hagonoy ay isang major rice-
producing municipality sa rehiyon 
ng Davao. Naging modelo rin ito ng 
sabayang pagtatanim o synchronous 
planting.

Ito ang dahilan kung bakit naiiba at 
naging maunlad ang bayang ito. 
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Sa Pilipinas, mayroong mga 
natatanging tradisyunal na teknik 
ang nalalaman at isinasagawa ng 
mga magsasaka para makibagay sa 
pabagu-bagong panahon. 

Ang pagtatanim sa tuyong sakahan 
o dryland farming ay karaniwan sa 
Ilocos Norte. Madalas na tamaan ang 
probinsiya ng dry spell o 3 buwang 
sunud-sunod na abnormal na pag-
ulan. 

Ayon sa mga Ilocanong magsasakang 
tulad ni Pacencio Alviar, 69, ng 
Pasuquin, Ilocos Norte, 2015 ang 
siyang pinakamaramot sa pagbuhos 
ng ulan sa kanilang lugar. “Sa tagal 
na naming nagsasaka, ngayong taong 
ito ang siyang may pinakakaunting 
pag-ulan. Sa katunayan, halos bilang 
na bilang namin kung ilang beses 
pumatak ang ulan,” sabi niya.

Ganoon din ang pahayag ng mga 
magsasaka sa Pidigan, Abra. “Noon, 
ang mga matatanda, kayang-kayang 
hulaan kung uulan kinabukasan. Pero 
ngayon, mahirap na,” sabi ni Fortunato 
Sanchez at iba pa niyang mga 
kasamahan.

Gayunpaman, naniniwala ang mga 
magsasakang mula sa Abra at Ilocos 
na diskarte lang ang kailangan.

DEPENDE SA LUPA

Sa bandang Pasuquin, karaniwan ay 
clay o katamtaman ang siksik ang 
klase ng lupa.

Karaniwang paraan ang dibbling o 
pagtatanim ng buto na hinuhulog 
sa mga butas gamit ang matulis 
na kawayan o kahoy. Ang butas ay 
may agwat na 15-20 sentimetro, 2 
hanggang 3 naman ang dami ng mga 
buto kada butas.

Ayon kay James Manayan, 47, 
ng Pasuquin, dahil sa pataas ang 
kanilang sakahan, problema ang 
pagguho ng lupa. Kaya mas mainam 
ang pagtatanim sa mga butas para 
mapangalagaan ang kanilang lupang 
sakahan laban sa pagguho o erosion.
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“Tibagin kasi ang lupa kung palagian 
itong binubungkal, lalo na dito sa amin 
na pataas ang palayan,” dagdag ni 
Manayan.

Ayon kay Meljoy Gappi ng PhilRice 
Batac, mainam ang paraang dibbling 
sa mga moderately compacted na 
lupa dahil mas napananatili ang 
halumigmig. “Limitado ang pagpasok 
ng hangin sa lupa kaya matagal itong 
matuyo,” sabi niya.

Iba naman sa Abra. Ang karaniwang 
klase ng lupa ay porous o tinatawag na 
galas.

Ayon kay Sanchez, Abril ang 
pagbubungkal ng lupa mula sa mga 
pinag-anihang gulay tulad ng mais, 
kalabasa, patani, at iba pa. “Ito ay para 
mabilis madurog at madaling mabulok 
ang mga pinag-iwanang parte ng mga 
gulay sa nagpapahingang lupa,” sabi 
niya.

Sabay-sabay at napapabilis din ang 
pagtubo ng mga binhi kung 2 beses 
maararo ang lupa.

ULAN, ULAN, ULAN

Ulan ang pinakamahalaga sa lupa at 
lagi itong nasa panalangin ng mga 
magsasaka sa Pasuquin at Pidigan.

Kapag umulan ng malakas at nagtagal 
ito ng 2-3 na oras, ito na ang senyales 
na tutubo ang mga damo sa palayan.
Sa Pasuquin, pinatutubo muna nila 
ang mga damo sa loob ng 1 linggo 
matapos umulan para isahan na ang 
pag-aaplay ng pamatay damo at hindi 
na madadamay ang tanim na palay.

“Mainam na maunang tumubo ang 
mga damo bago kami magtanim ng 
palay para hindi sila makisabay at 
maiwasan ang pagtubo nila kapag 
nagsusuwi na ang palay,” sabi ni 
Manayan.

Ayon sa mga eksperto, mapananatili 
din ang sustansya at halumigmig ng 
lupa para sa mga palay kung walang 
damo dahil walang kompetisyon.

Sa Pidigan, ang huling pagsusuyod 
ang ginagamit para malipol ang 
mga damo. Kasabay nito ang huling 
pagpapatag ng lupa na siyang 
pumupuksa naman sa mga bagong 
tubong damo.

Ayon kay Reynante Ramos, 33, 
magsasaka mula Pidigan, mahalaga sa 
kanila ang presensya ng 
“dam-eg” o halumigmig sa lupa para 
maumpisahan na nila ang pagsasabog 
ng binhi. “Kahit hindi umulan sa loob 
ng 1 linggo, madali nang maikalat ang 
“dam-eg” sa lupa dahil nasa 3 pulgada 
lang ang lalim ng pagka-araro,” aniya.

Sa kabilang banda, naniniwala ang 
karamihan kina Alviar mula Pasuquin 
na may koneksyon sa pagsasaka 
ang mga bagay sa paligid nito. Kaya 
naman, pinangangalagaan nila ang 
bundok na nakapalibot sa kanilang 
lugar. Para sa kanila, ang hindi 
salantang bundok ay nakapag-aanyaya 
ng ulan.

SARI-SARING TANIM

Malaking tulong din sa mga 
magsasaka ng Pidigan ang teknik para 
masiguro ang pagtubo ng mga binhi 
pagkasabog-tanim.

Kwento nila, nakagawian na ang 4:1 
salop na paghahalo. Ibig sabihin, 
sa bawat 4 na salop ng binhi ay 

hinahaluan nila ng 1 salop na  abonong 
ammonium sulfate (21-0-0-24S) bago 
isabog-tanim.

“Ang abono at halumigmig na ang 
magpapatubo sa binhi. Mas mabilis 
ang ammonium na pumasok sa binhi 
kumpara sa urea,” sabi nila.

Dagdag pa nila na ang pagbababad 
ng binhi sa abono ang nagsisilbing 
basal para maunahan ang tumutubong 
damo.

Tinatawag nilang “75” ang 
pinakamatagal na binhi na may gulang 
na 98-108 araw sa Pasuquin.

Napatunayan nilang matibay ang “75” 
sa tag-tuyot. Dagdag pa diyan, ito ay 
malambot at masarap kainin. Hindi 
naman lumalayo ang ani kumpara sa 
mga ibang binhi tulad ng Rc23 at Rc9.

Sa tulong ng PhilRice Batac at ng lokal 
na pamahalaan sa bawat probinsya, 
subok na rin ng mga magsasaka ang 
Rc23 at Rc192 sa kani-kanilang lugar.

Rc23 ang rekomendado sa Pasuquin 
dahil bukod sa matibay ito sa tag-
tuyot ay mabilis lumaki kapag nasa 
pagsusuwi hanggang pagbubuntis na 
ng palay. Kaya naman, mas maunang 
lalaki ang palay kumpara sa damo. 

Bukod sa Rc23, ang Rc192 naman ang 
subok sa Pidigan. Itinangi nila itong 
“nabaked” o hindi madaling dumapa 
kahit malakas ang hangin at papahinog 
na.

“Nawa ay magkaroon pa ng mga 
bagong binhi na matibay sa tuyot dahil 
kung paulit-ulit ang pagtatanim ng 
pare-parehas na binhi ay bababa din 
ang potensiyal nitong ani,” dagdag pa 
nila.

Sanay din ang mga magsasaka na sari-
sari ang itinatanim sa kanilang sakahan 
sa loob ng 1 taon.

Bukod sa palay, nagtatanim din sila 
ng sari-saring gulay tulad ng mais at 
bawang para tuluy-tuloy ang kita at 
laging may pagkain sa mesa.
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Para kay Artemio Castillo o Mang 
Arting, 53, ng Sitio Lupang Pangako sa 
San Agustin, Iba, Zambales, malaking 
problema sa kanyang sakahan ang 
kakulangan ng tubig tuwing panahon 
ng pagsasaka.

Bilang tugon sa problemang 
ito, gumawa siya ng praktikal na 
pamamaraan na sa ngayon ay  hindi 
lamang siya ang nakikinabang, kundi 
pati na rin ang kanyang mga kapwa 
magsasaka.

Kabilang si Mang Arting sa tribong 
Aeta-Belbel na napadpad sa Lupang 
Pangako matapos sumabog ang 
bulkang Pinatubo noong 1991. Bilang 
isa sa mga nakatatanda sa kanilang 
tribo, sariwang-sariwa pa sa kanyang 
alaala kung gaano sila nahirapang 
umakma sa kanilang bagong 
kapaligaran, lalung-lalo na sa kanilang 
mga unang taon ng pagsasaka.

“Mahirap magsaka dito noon. Kung 
sakali mang nakapagtatanim kami ng 
palay o  iba pang pananim, dinadaanan 
naman ito ng mga bagyo. Mataas 
na ang P3,000 na kita namin kapag 
anihan,” kuwento ni Mang Arting.

Dala na rin ng tawag ng 
pangangailangan, nagsaliksik si Mang 
Arting kung paano mapagbubuti 
ang kanyang pamamaraan sa 
pagsasaka. Sa tulong ng isang NGO, 
nagkaroon siya ng kaunting kapital 
para makapagtanim at umani ng 
pakwan. Kakambal ng sipag at walang 
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kapagurang pag-eeksperimento, 
gumanda ang ani niya sa loob ng 1 
taon.

“Sinubukan kong gumawa ng sarili 
kong organikong pataba gamit ang 
mga tuyong dahon at sanga sa paligid 
namin at naging mainam naman ang 
naging resulta. Hindi problema ito 
sa kabundukan ng Lupang Pangako, 
madali lang para sa akin ang mag-ipon 
at maghakot ng tuyong dahon at sanga 
ng kahoy,” sabi ni Mang Arting.

Sa unang taon ng kanyang pagsasaka 
ng pakwan noong 1995, kumita si 
Mang Arting ng P23,000.

Taong 2011 nang mapunta si Mang 
Arting sa PhilRice, kasama ng ilan sa 
kapwa niyang magsasakang Aeta, 
para sa Lakbay-Palay. Ito ay isang 
pagtitipon sa PhilRice kung saan 
ipinapakita sa mga magsasaka ang 
mga makabagong teknolohiya sa 
pagpapalay. Matapos masaksihan 
ang mga makabagong teknolohiya 
at pamamaraan sa pagpapalayan, 
nagkainteres siya na subukan ito.

“Hindi naging matagumpay ang 
aking unang subok sa pagpapalayan. 
Kulang na kulang kasi ang bukid ko sa 
patubig,” kwento ni Mang Arting.

Kumita lamang si Mang Arting noon ng 
humigit-kumulang P1,000.

Sapagka’t nakita niya ang potensyal 
na kita at benepisyo ng pagpapalayan, 
gumawa si Mang Arting ng paraan para 
mapunan ang pangangailangan niya sa 
tubig. Sa gilid ng burol, na kung saan 
malapit ang kanyang palayan, gumawa 
siya ng maliit na balon para makapag-
ipon ng tubig mula sa tubig-ulan. 

“Dahil sa likas na matigas ang lupa 
dito, hindi madaling masipsip ng lupa 
ang tubig na naipon. Sinasalok namin 
ang naipong tubig para patubigan 
ang maliit na palayan at mga gulayan 
namin,” paglalahad ni Mang Arting.

Gamit ang tubig na naipon sa 
balon, napatutubigan na nang 
maayos ang kanilang mga pananim. 
Nakapagtatanim na rin ng palay ng 2 
beses sa isang 1 taon dahil sa tubig na 
galing sa balon. Unti-unting lumaki 
ang kanyang kita hindi lang sa palayan 
kundi pati na rin sa kaniyang maliit na 
gulayan. 

“Nagagamit ko rin ang mga dayami 
para mapadami ang ginagawa kong 
organikong pataba. Tipid na sa gastos 
sa pataba, may sobra pa akong kita 
sapagka’t naibebenta ko ito sa ibang 
magsasaka sa bayan,” sabi ni Mang 
Arting.

Ginaya na rin ng iba pang magsasaka si 
Mang Arting at sila’y bumuo ng grupo.
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Taong 2013 nang mabiyayaan ang 
grupo ni Mang Arting ng water pump 
sa tulong ng PhilRice at ng lokal na 
Kagawaran ng Pagsasaka. Gamit ang 
nasabing makina, lalong bumuti ang 
kalagayan ng kanilang pagsasaka.

“Sa tulong ng makina, nagagawa 
na naming kumuha ng tubig sa 
ilog sa may paanan ng bundok. 
Napatutubigan na namin ng maayos 
ang aming palayan at mga gulayan,” 
sabi ni Mang Arting.

Nakakatatlong sakahan na ng palay 
sina Mang Arting sa 1 taon. Bukod sa 
palay, umaani na rin sila ng sibuyas, 
bawang, kalabasa, at pakwan.

“Hindi na rin namin manwal na 
sinasalok ang tubig sa balon na 
ginawa ko. May makina na kaming 
katuwang,”dagdag ni Mang Arting.

Noong nakaraang taon, umabot sa 
humigit-kumulang P160,000 ang 
kabuuang kita ni Mang Arting sa 
kanyang halos 3 ektaryang gulayan at 
palayan. 

“Tiyaga lang at pag-eeksperimento ang 
kailangan. Ngayon, tiyak na at lubos 
ang aming pag-asa sa magandang 
buhay sa Lupang Pangako,” pagtatapos 
ni Mang Arting.
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