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Kumikitang magsasaka, paano 
nga ba?

Tipid-gastos sa drumseeder

Kwarenta kada ektarya

Goodbye agam-agam!

Tuluy-tuloy ang pagtuklas

Pwede! Buksan lamang ang kaisipan

Maniwala ka, winner ang Right Timing 
na pag-aabono

Komiks: Kaibigang organismo sa 
palayan, buhayin

PABALAT
Hangad ng DA-PhilRice 
ang masaganang 
ani at kita ng bawat 
magsasaka. Kaya naman 
patuloy ang pagtuklas 
ng mga teknolohiyang 
magpapaginhawa sa buhay 
ng magsasakang Pilipino.

Sa ating mga magsasaka, 
nawa’y mapanatag kayo sa 
mga teknolohiyang aming 
handog.

Huwag kayong mag-alala, 
sagot namin kayo!

Maaaring  kopyahin at ipamahagi ng mga mambabasa ang mga nilalaman ng magasing 
ito, kilalanin lamang ang DA-PhilRice. Gayundin, hinihikayat ang sinuman na magpadala 
ng artikulo (600-800 na salita kalakip ang 4-5 larawan) at magmungkahi ng tema o mga 
istorya ng indibidwal o grupo na may kinalaman sa pagsasaka. Maaaring ipadala ang mga 
ito sa prri.mail@philrice.gov.ph o philricenews@gmail.com; o sa THE EDITOR, DA-PhilRice 
Magasin, Development Communication Division, PhilRice, Maligaya, Science City of Muñoz, 
3119 Nueva Ecija.

9 Libreng training sa  RCEF-Extension
Program, enroll na sa Farm School
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EDITORYAL

Ang bawat teknolohiyang binubuo ng ating 
mga tinaguriang eksperto ay layon na 
mapagaan ang pamumuhay ng ating mga 
magsasaka. 

Ngunit hindi madaling kumbinsihin ang 
mga magsasaka. Ayon sa pag-aaral ng 
DA-PhilRice, bagamat 61% sa kanila ang 
nakakaalam na sapat na ang 40 kilong 
dekalidad na binhi kada ektarya ay mga 
14 sa bawat 100 lamang ang sumusunod 
sa rekomendasyong ito. Marami rin ang 
pasaway ukol sa tamang pamamahala ng 
sustansiya at peste, maging sa paggamit 
ng makina.

Sa isyu ng magasing ito, kilalanin ang 
mga magsasakang nagtiwala at tumalima 
sa mga teknolohiyang pantaas-ani at 
kita. Alamin kung ano ang napala nila sa 
pakikinig sa mga eksperto sa palay. 

Kilalanin si Mang Reymund ng Negros 
Occidental na nagtiwalang ‘di pala kulang 
ang 40 kilong binhi kada ektarya. Nariyan 
din ang “to see is to believe” na kwento ni 
Mang Romulo ng Quirino na nauna nang 
nagduda sa pakinabang ng drumseeder. 
Bukod sa matipid sa binhi at tuwid ang linya 
ng tanim ay akalain mong laking tipid din sa 
gastos? Kung dati ay umaabot sa P12,000 
ang gastos niya sa pagpapabunot ng punla 
hanggang paglilipat-tanim, magkano na 
lang ngayon? 

Kwentong-duda rin si Mang Benjamin ng 
Laguna nang unang ipakilala sa kanya 
ang tamang pamamahala ng sustansiya. 
Pwede na kayang isabak sa paligsahan ang 
kanyang ani ngayon?

Bagamat komplikado sa umpisa ang 
paggamit ng Rice Crop Manager (RCM) ay 
‘di ito inurungan ni Ginoong JP mula Nueva 
Vizcaya. Nang natuto sa RCM, hindi na niya 

P  A  N  A  T  A  G
kailangan pang pisikal na magpasuri ng 
lupa bago magpataba ng palay. Sa bisa 
ng interview o pagsagot sa cellphone sa 
mga katanungan ukol sa pagpapalayan, 
instant tamang uri, dami, at panahon 
ng pagpapataba mula mismo sa mga 
eksperto ang kanyang nakuha! O ha?

Kung dati ay hindi kampante si Ginoong 
Jett ng Pampanga sa payo ng mga 
eksperto na huwag mag-isprey ng 
lason lalo na kung nasa mga 30 araw 
pa lang ang palay, ngayon ay iba na! 
Napatunayan niyang kaya pa palang 
makarekober ng palay at magpanibago 
ng dahon.  Goodbye nga naman sa pag-
aalala, tipid pa sa gastos! Natutuhan na 
rin niya na ang pagbomba ng pestisidyo 
ay bilang panghuling depensa na 
lamang.  

Para naman kay Mang Hector mula 
North Cotabato ay patuloy lang ang 
pagtuklas ng mga pamamaraan upang 
hindi mapag-iwanan. Sa edad niyang 
54, hindi siya nag-atubiling mag-aral sa 
pagsasaka gamit ang internet. Ano pa 
ang hahanapin niya? 

Mayroon ding mga ibubunyag si Mang 
Billy mula Irosin, Sorsogon kung paano 
maging negosyanteng magsasaka. 
Mungkahi niyang “huwag tutulog-
tulog sa pansitan” at pagyamanin ang 
mga ayuda mula sa ating nag-iisang 
gobyerno. Huwag maging pabaya.

Tuloy lang ang buhay-saka. Nawa 
ay lumakas at mapanatag ang loob 
ng ating mga magsasaka, maniwala 
sa siyensya, at subukan ang mga 
teknolohiyang binalangkas para sa 
kanilang kapakanan. Maniwala ka, may 
kasangga ka! 
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JAYSON C. BERTO

KWARENTA 
KADA

EKTARYA

KWARENTA 
KADA

EKTARYA

Nakagawian na ni Mang 
Reymund Sofio, 36, 
taga Villadolid, Negros 
Occidental na mahigit 80 

kilong inbred na binhi ang ipinupunla 
para sa bawat ektarya. Like father-like 
son, ika nga, kaalamang minana pa 
raw niya ito sa kanyang ama.

Kabilang sa pinaglalaanan ng 
maraming punla ni Mang Reymund 
ay ang kanyang palayan syempre, 
pangmeryenda ng mga daga 
at kuhol na titikim at titikim sa 
kanyang palayan. Saradong 
paniwala rin niya na mas marami 
ang aanihin kung mas marami 
ang ipupunla. Sa sugal nga naman 
ay kung ano ang itinaya, siya ang 
pananalunan. Kaya masinsin kung 
magpatanim siya. 

Mabuti na lamang kumbinsido na 
si Mang Reymund na sapat na 
ang 40 kilong dekalidad na inbred 
na binhing ipupunla at 60-80 kilo 
naman kung sabog-tanim kada 
ektarya. Laking pasalamat niya at 
nakadalo siya sa pagsasanay sa 
pagpapalayan taong 2015 pa. Doon 
siya kumawala sa “kadena ng mga 
maling akala”.Ke
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Kardo: Kasya na ang 40kg/ekt kung 
lipat-tanim at 60-80kg/ekt kung 
sabog-tanim. Tiyakin lang 20x20
sentimetro o sandangkal ang 
distansya kada tundos kapag
naglipat-tanim kung tag-ulan at
20x15 sentimentro kung tag-araw.  

Bebeng: Tsaka, 2-3 punla
 lang dapat kada tundos at 
de-kalidad ang binhi!

40 KG 
BINHI

Bebeng: Mas mataas ang ani kun
g

 mas marami ang binhi? 

              yan!Fake news

MGA NATUTUHAN

Napatunayan ni Mang Reymund na 
iwasan dapat ang ‘di mahulugang-
karayom na punlaan. “Dahil sa 
siksikan, malamya ang mga punla; 
maiksi ang ugat, nababali ang puno 
at bugbog-sarado kapag binunot, 
hanggang sa mas kaunti na ang 
maitatanim,” reklamo niya.

Pagpapatunay naman ni Mang 
Platon Pangan ng Sta. Ana, 
Pampanga na nagtanim ng NSIC 
Rc 402 na sapat na ang 40 kilong 
matinong binhi kada ektarya. 
Kwento niya, hindi madamo, mas 
madami ang butil, at hindi madaling 
humapay o dumapa ang kanyang 
palay kahit pa malakas ang hangin. 
Umabante sa 115 sako ang kanyang 
ani na may bigat na 55 kilo kada 
sako. Umabot naman sa 145 sako 
ang inani ni Mang Reymund gamit 
ang Rc 238.

Ayon kay Attorney Japhet 
Masculino, Provincial Agriculturist 
ng Negros Occidental, bukod sa 
pagsunod sa rekomendadong dami 
ng binhi, kailangang tama rin ang 
pamamahala ng palayan mula sa 
paghahanda ng lupa hanggang 
sa pag-iimbak ng palay. “Tiyak na 
mataas ang magiging ani basta’t 
sundin ang mga rekomendasyon at 
walang matinding tuyot o pagbaha,” 
dagdag pa ni attorney.

 HUWAG MATAKOT SUMUBOK

Sa pagsisikap at matapang na 
pagtalikod sa nakasanayang 
baluktot na gawi sa bukid, 
naging maganda ang takbo ng 
pagpapalayan ni Mang Reymund. 
Taong 2019 nang gawaran siya 
bilang Outstanding  Regional Gawad 
Saka Awardee ng Department of 
Agriculture. Hindi naunsyami ang 
kanyang pagpupunyagi.  
“Siguro dahil sa mga awards, 

dumami na din followers ko. Sila na 
din nagtatanong sa akin,” pangiting 
kwento niya, napapakindat pa.

Sa tulong ng lokal na pamahalaan 
ng Negros Occidental, nakasama na 
rin siya sa iba’t-ibang pagsasanay 
tulad ng mushroom production, 
integrated farming, farm machine 
operation, at iba pa. Dito niya mas 
nalinang ang kanyang kaalaman 
lalo na ang kumpiyansa sa sarili 
para subukan ang mga bagong 
teknolohiya sa pagsasaka.

Isa na ring maugong na local farmer 
technician si Mang Reymund na 
siyang nagbabahagi ng kanyang 
kaalaman at karanasan sa mga 
kapwa magsasaka.

“Hindi na lang magsasaka ang 
propesyon niya, lingkod-bayan na 
rin mapa-radyo at seminar man yan 
para makapagbahagi ng kaalaman 

sa mga magbubukid at estudyante,” 
pahayag naman ni Atty. Masculino.

Bukod sa palayan, pinagkakakitaan 
na rin ni Mang Reymund ang 
pag-iisda at gulayan, pati rice-duck 
farming.

LAKAS NG LOOB AT TIYAGA

Itinuturing ni Mang Reymund na 
ang pagtitiwala sa mga eksperto sa 
palay ang nagpalakas ng kanyang 
loob na talikuran ang nakasanayan 
ngunit sablay palang  sobra-
sobrang binhi.

Naisin niyang sana ay manaig 
pa din sa mga magsasaka 
ang pagiging positibo sa mga 
rekomendasyon ng siyensya. 
“Tilawan mo para mapatud-an mo,” 
[Subukan mo nang mapatunayan.] 
pagwawakas niya.
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REUEL M. MARAMARA

Alanganin si Romulo Dalo 
Jr., 38, mula Diffun, Quirino 
na gamitin ang makinang 
drumseeder sa kanyang 

palayan na sanay sa direct-seeding. 
Pagsisiwalat niya, marami nang makina 
ang naipakilala sa kanila ngunit hindi 
naman akma sa topograpiya ng kanilang 
palayan.

“Hindi pantay-pantay ang mga pinitak 
namin at mabibigat ang mga makina 
kaya nasisira ang palayan. Malambot 
din ang lupa kaya nababalaho ang mga 
makina,” paliwanag niya. 

Sa kabila ng usap-usapan na hindi tatalab 
ang drumseeder sa kanilang palayan ay 
nakumbinsi pa rin siyang subukan, wala 
namang mawawala. Mabuti na lamang 
daw at hindi sila sinukuang ligawan 
ng Rice Business Innovations System 
(RiceBIS) ng DA-PhilRice Isabela na 
kalikutin ang makina. “Tumatak sa isip ko 
na kung hindi maganda ang drumseeder, 
bakit naman pursigidong itutulak ng 
PhilRice?,” pag-alala niya. 

 MAKINA SA BUKID

Ayon sa pag-aaral, lagpas 65 na araw ang 
pagbabanat ng buto ng isang magsasaka 
sa bawat ektarya ng palayan dito sa 
Pilipinas. Pinakamatrabahong operasyon 
ang manu-manong pagtatanim o crop 
establishment na kaakibat ang mahal na 
bayad sa paggawa. 

Hunyo 2020, kasagsagan ng Covid 
quarantine, nang magsimula ang RiceBIS 
Isabela na turuan ng makabagong 
pagpapalayan ang Bannawag Sur 

Sa paggamit ng drumseeder, nabawasan ang gastusin ni Romulo sa 
palayan dahil hindi na kailangan magpunla, magbunot ng punla, at 

maglipat-tanim.

TIPID-GASTOS SA 
DRUMSEEDER

TIPID-GASTOS SA 
DRUMSEEDER
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Farmers Association, isa sa mga 
cluster ng RiceBIS community sa 
Diffun na kinabibilangan ni Mang 
Romulo. Dito unang ipinakilala sa 
kanya at iba pang mga magsasaka 
ang drumseeder na gawa ng DA-
PhilRice. 

Ayon kay Joanne Adolfo, kawani 
ng RiceBIS, napili ang Diffun sa 
pakikipag-ugnayan sa DA-Regional 
Field Office 2, dahil sa mababang ani 
ng mga magsasaka rito. “Tinuruan 
namin sila ng mga makabagong 
teknolohiya sa pagsasaka nang 
maibsan ang gastos at mapataas 
ang ani nila. Isa na rito ang paggamit 
ng drumseeder,” pahayag ni Joanne. 

Ayon kay Dr. Arnold Juliano, 
pinuno ng Rice Engineering and 
Mechanization Division ng DA-
PhilRice, dinisenyo ang drumseeder 
para sa mga lugar na mahirap 
humanap ng manananim. Mainam 
din itong gamitin sa mga lugar na 
hindi pantay-pantay ang mga pinitak; 
may nasa patag, meron din sa burol.

“Gawa sa polyethylene plastic 
ang mga drum na may 10 kilong 
kabuuang timbang kaya naman 
magaan at mabilis lang ilipat sa 
kabilang mga pinitak,” paliwanag ni 
Juliano.

TIPID NGA!

Si Mang Romulo ang unang farmer-
cooperator ng RiceBIS sa kanilang 
bayan na sumubok ng drumseeder. 
Siya ay naglaan ng 2,000 metro 
kwadradong lupa para sa techno-
demo nito noong tag-ulan ng 2020. 

“Maganda pala at tipid sa gastos,” 
patotoo niya.

Ngayong tag-araw 2021, ginamit niya 
ang drumseeder sa kanyang buong 
2 ektaryang palayan na! Kwento 
niya, dati ay manwal ang kanilang 
pamamaraan at gumagastos siya 
ng P12,000 mula sa pagpapabunot 
ng punla hanggang sa pagpapalipat-

Kardo: Sa               , mas tipid sa binhi!

Kardo: Tuwid pa ang linya ng pagtatanim kaya madali 
ang pagdadamo! Nalilimitahan pa ang paghapay at 
pagdapa ng palay dala ng malakas na hangin. 

Kardo: Madali pang bitbitin at pwedeng gamitin 
sa matataas o hagdan-hagdang palayan maging
sa malalalim ang putik!

Bebeng: 10 kilo lang ang timbang ng 
               , magaan! Parang ako?!drumseeder

Bebeng: Tama! Nasa 20-60kg/ekt ang
kailangan kumpara sa 100-150kg/ekt na 
kalimitang ginagamit sa manu-manong 
sabog-tanim!

drumseeder

tanim sa 2 ektarya. Ngayon, gamit 
ang drumseeder, nasa P2,000 na 
lang ang pinawawalan niya.

Maliban dito nakatipid din si Mang 
Romulo sa binhi. Ang dating 80kg/
ekt na binhi, 27 kilo na lang ngayon. 

“Hindi ko na talaga iiwan ang 
drumseeder. Maganda rin siya dahil 
hindi madaling maitumba ng hangin 
ang palay,” aniya.

Paliwanag ni Juliano, nakahanay ang 
mga palay na tanim ng drumseeder 
kaya nababawasan ang pagdapa o 
pagdahilig nito dahil sa malakas na 
hangin. 

ITAGA MO SA BATO

Pahayag ni Joanne, tanging si 
Mang Romulo lang ang naglakas 
loob na gamitin ang drumseeder 
noon. Pagkatapos ng techno-demo, 
maraming magsasaka na ang 
naengganyo na gamitin ito. 

“Mula sa isang magsasaka at 
maliit na lugar para sa techno-
demo, 9.65 ektaryang palayan 
ng 11 tao na ang ginamitan ng 
drumseeder ngayon. Pati yung 
isang cluster ng RiceBIS sa 
kabilang barangay, gumamit na 
rin,” pagbubunyag ni Joanne.

Masaya namang ipinagmamalaki 
ni Mang Romulo sa mga kapwa 
magsasaka ang benepisyong 
hatid ng drumseeder.  

“Ngayon dumami na ang may 
gusto sa drumseeder kasi 
kinukumbinsi ko sila. ‘Dito na 
kayo. Makatitipid kayo dito,’ sabi 
ko sa kanila,” pahayag niya. “Para 
naman sa mga magsasakang 
naghahanap ng ebidensiya kung 
epektibo nga ba ang drumseeder 
ay huwag nang mag-alala pa, 
ako na ang buhay na patotoo, 
huwag na kayong mangamba,” 
pagtatapos ni Mang Romulo.
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MANIWALA KA, WINNER 
ANG RIGHT TIMING 
NA PAG-AABONO

Bukas naman ang isipan ni Mang Benjamin 
Manual, 68, ng Barangay Linga, Pila, 
Laguna sa mga makabagong kaalaman. 
Aniya, naniniwala siyang makatutulong 

ang mga makabagong teknolohiya  sa pagsasaka 
nang umangat ang ani at kita.  Ngunit gaya ng 
isang bata na bibigyan mo ng kendi o laruan, hindi 
rin nya ito agad tinanggap.
 
Kaya nang mabigyan ng pagkakataon na gawing 
techno-demo farm ang kanyang sakahan, agad 
naman siyang pumayag nang mapatunayan kung 
may pagbabago bang magaganap kung susundin 
ang mga makabagong teknolohiya.

TEKNOLOHIYANG SUSTANSIYA

Sa loob ng 15 taon na pagsasaka ni Mang 
Benjamin, nakaangkla ang pamamahala ng 
kanyang palayan sa gabay ng kanyang mga 

magulang; kaalamang pinagpasa-pasahan ng 
henerasyon at base rin sa mga katabing sakahan, 
mula sa kung ano ang magandang binhing 
itatanim,  pamamahala ng sustansiya, hanggang 
sa pag-aani.
 
Nang makalahok siya sa pagsasanay, natutuhan 
at kanyang sinunod ang konseptong “E-A-T Right”. 
 
Pinakatumatak kay Mang Benjamin ang 
kahalagahan ng Right Timing sa paglalagay ng 
abono. Bukod kasi sa masasayang lang ang 
pataba kung hindi pa kailangan ng palay ay tiyak 
pang mas katakam-takam sa mga peste ang 
palayang sobra sa pataba.
 
Payo ni Mang Benjamin na mainam na wala nang 
hamog ang halaman o hindi gaanong tirik ang 
araw sa pag-aaplay ng pataba nang hindi dumikit 
sa dahon at masunog ito o sumingaw ang pataba.

ALDRIN G. CASTRO
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Panahon ng pag-aabono Abono na gagamitin0-14 araw pagkalipat-tanim o sabog-tanim 14-14-14Pagsusuwi at paglilihi Urea o 

ammonium sulfate

Bebeng: Banat na wala sa 
timing, parang ikaw lang 
Kardo kaya hindi pa kita 
sinasagot eh!

Kardo: Mabuti pa sa pag-aabonosa palay, nasa right timing ako!

Bebeng: Right timing sa
 pag-aabono, yan dapat!

 Ayon kay Wilfredo B. Collado, isa 
sa mga dalubhasa ng DA-PhilRice 
sa pamamahala ng sustansiya 
sa palay, kapag nasa timing ang 
paglalagay ng abono sa panahon 
ng pagsusuwi ay mas mabulas at 
matibay ang puno. Mas madali rin 
makarekober ang palay sakali mang 
atakihin ng mga uod. Bukod diyan, 
mas madami rin ang mabubuong 
butil kung sa panahon ng paglilihi ang 
pagpapataba.
 
KONSEPTONG E-A-T RIGHT

Paglalahad ni Collado, kinakailangang 
tama ang uri (Element), dami 
(Amount), at panahon (Timing) [E-A-T] 
ng paglalagay ng pataba. Aniya, 
malaki ang maitutulong nito nang 
lumago  ang ani sa halagang hindi 
butas ang bulsa.
 
“Napakahalaga na matukoy ang 
mga sustansyang kailangan ng 
mga halaman at maibigay ito nang 
may tamang dami at nasa tamang 
panahon upang masagad nito ang 
potensyal na kakayahang ani,” dagdag 
pa ni Collado.
 
Sa konseptong E-A-T Right, 
nagsisimula ang lahat sa 
pagtatanim hanggang sa paglilihi 
at pamumulaklak ng palay. Kapag 
bata pa ang palay, kailangan nito ng 
nitroheno (N), posporo (P), at potasyo 
(K) nang yumabong at bumwelo nang 
mabilis. 
 
Ang N ang nagpapabulas at mitsa ng 
paglaki ng palay. Ang P at K naman 
ang tumutulong upang yumabong at 
kumapit nang husto ang mga ugat 
nito.
 
Pagdating naman sa panahon ng 
aktibong pagsusuwi, kailangan pa rin 
nito ng N upang maabot ang sagad 
na bilang ng mga suwi at pagtikas pa 
ng palay.
 
Sa panahon ng paglilihi hanggang 
pamumulaklak, nilalagyan pa rin ng 
N upang mapahaba ang uhay, at 
mapadami ang may laman na butil 
kada uhay. Nilalagyan din ng K upang 
lalong tumambok at bumigat ang 
mga butil.

 “Kung tumalima sa tamang 
pamamahala ng abono ay maaari 
itong magbigay ng  karaniwang 
10% o higit pang dagdag-ani sa 
palayan,” panghihikayat ni Collado. 
Nakadepende ang dami ng abono sa 
dami ng nais na anihin, dahil upang 
umani ng isang toneladang palay, 
kailangan na taglay ng palay ang 
humigit-kumulang 17 kilong N, 6.2 
kilong P2 O5, at 19.2 kilo ng K2O.
 
Pahabol ni Collado na kung 
nais matuto ng garantisadong 
pamamahala ng abono sa isang 
lugar, komunsulta dapat sa Municipal 
Agriculture Office, DA-RFO, DA-ATI, o 
DA-PhilRice. Tiyak na makikilala ang 
Rice Crop Manager (RCM), isang 
teknolohiya na ginagamit ng mga 
extension worker na tumatangkilik sa 
konseptong E-A-T right.

 NANG DAHIL SA E-A-T RIGHT
 
Simula nang matutuhan ni Mang 
Benjamin ang konseptong E-A-T 
right ay isinagawa niya ito sa 
kanyang isa’t kalahating ektaryang 
sakahan. Inendorso rin niya ito sa 
Linga Aplaya Farmers’ Association 
na may 40 miyembro  na kanyang 
pinamumunuan at ginagabayan.
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 “Malaki at kitang-kita ang naging 
tulong ng mga programa ng 
gobyerno sa aming lugar. Dati 
ang karaniwang ani ng palay dito 
sa Linga ay 5.5 tonelada kada 
ektarya lamang, ngayon pumapalo 
na sa 6.8 tonelada,”  masayang 
pagkilala ni Mang Benjamin. 
Umabot na diumano sa 160 sako 
[60 kilo/sako] ang kanyang ani sa 
kanyang 1.5 ektaryang palayan 
gamit ang binhing NSIC Rc 218 
na libreng ipinamahagi ng Rice 
Competitiveness Enhancement 
Fund-Seed Program.
 
PATULOY ANG PAG-AARAL

Kung dati ay may duda at agam-
agam pa siya sa pagsunod sa 
mga makabagong teknolohiya sa 
pagsasaka, ngayon ay buong-buo 
na ang kanyang kalooban at isipan 
sa pagtalima sa mga payo ng 
eksperto.
 
“Tayong mga magsasaka ay 
dapat patuloy ang pag-aaral 
lalo’t higit kung ito ay tungkol sa 
makabagong pagpapalayan, nang 
sabay-sabay nating matamasa 
ang mataas na ani at kita,” mariing 
pahayag ni Benjamin Manual.
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“Hindi naman po sa ayaw 
naming [magsasaka] matuto, 

kailangan lang talagang maipabatid 
ang mga pakinabang at kagandahan 

ng makabagong pagsasaka. Mahalaga 
po talaga ang pagpapalaganap ng 
impormasyon sa pamamagitan ng 
training, babasahin,  at plataporma 
gaya ng DA-PhilRice Text Center at 

Facebook para mapalawak pa ang 
aming kaalaman.” 
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Buksan ang isipan sa 1 MAKABAGONG
PAGSASAKA
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KUMITA!
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Pakinabangan ang mga
AYUDANG

GOBYERNO

Kumikitang magsasaka, paano nga ba?

- Billy F. Baeza, 50, Irosin, Sorsogon
Umani ng 8 tonelada/ektarya gamit  ang NSIC Rc 222

SULAT AT GUHIT NI: ZENNY G. AWING

MGA TIPS 
NI MANG 

BILLY

2 3
Gawing negosyo ang

pagsasaka,
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• Rice production
• Seed certification
• Farm mechanization
• Production of own high-quality seeds

SINO ANG MAAARING MAKINABANG
Magsasakang nakalista sa Registry System for 
Basic Sector in Agriculture o RSBSA, pati na ang 
kanilang farmworkers, at mga dependents.

Mga matutuTUNan sa rcef-FFS

Libreng training SA  
RCEF-Extension Program, 
enroll na sa farm school

Bilang ng farm schools 
na may RCEF-FFS sa bawat probinsiya

Training Program
Farmer Field School (FFS) on Production of High-Quality 
Inbred Rice, Seed Certification, and Farm Mechanization

Para sa karagdagang 
impormasyon at iba 
pang libreng training, 
makipag-ugnayan 
sa TESDA. 
Mag-text sa 
 0917-479-4370
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“Hindi naman po sa ayaw 
naming [magsasaka] matuto, 

kailangan lang talagang maipabatid 
ang mga pakinabang at kagandahan 

ng makabagong pagsasaka. Mahalaga 
po talaga ang pagpapalaganap ng 
impormasyon sa pamamagitan ng 
training, babasahin,  at plataporma 
gaya ng DA-PhilRice Text Center at 

Facebook para mapalawak pa ang 
aming kaalaman.” 
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Kumikitang magsasaka, paano nga ba?

- Billy F. Baeza, 50, Irosin, Sorsogon
Umani ng 8 tonelada/ektarya gamit  ang NSIC Rc 222
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• Rice production
• Seed certification
• Farm mechanization
• Production of own high-quality seeds

SINO ANG MAAARING MAKINABANG
Magsasakang nakalista sa Registry System for 
Basic Sector in Agriculture o RSBSA, pati na ang 
kanilang farmworkers, at mga dependents.

Mga matutuTUNan sa rcef-FFS

Libreng training SA  
RCEF-Extension Program, 
enroll na sa farm school

Bilang ng farm schools 
na may RCEF-FFS sa bawat probinsiya

Training Program
Farmer Field School (FFS) on Production of High-Quality 
Inbred Rice, Seed Certification, and Farm Mechanization

Para sa karagdagang 
impormasyon at iba 
pang libreng training, 
makipag-ugnayan 
sa TESDA. 
Mag-text sa 
 0917-479-4370
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Kadalasan ay may 
mga oportunidad o 
pagkakataon na nandiyan 
lang sa tabi-tabi na hindi 

mo namamalayan o aakalaing 
mahalaga o malaki pala ang 
maidudulot na kaginhawaan.
 
Kung dati ay kailangan mo pang 
pumunta sa tindahan upang 
magpa-load ng cellphone, ngayong 
panahon ng pandemya ay marami 
ang nakadiskubre na pwede naman 
palang magload sa sarili gamit 
ang internet. Pwede naman palang 
magbayad ng kuryente, tubig, 
at kung anu-ano pa gamit ang 
cellphone. Higit sa lahat, pwede 
naman palang may gagabay 
sa iyong pagsasaka gamit ang 
computer o cellphone. 

Ganito ang kwento ni Manong 
Paulino “JP” Perdido mula Brgy. 
Wacal, Solano, Nueva Vizcaya. 
Natutuhan niyang hindi na niya 
kailangan pang magpasuri 
mismo ng lupa upang malaman 

ang ilalagay na pataba. Laking 
ginhawang may Rice Crop 
Manager (RCM), na sa isang 
tulugan lang ay nagbibigay ng 
tamang rekomendasyon sa pag-
aabono.  

IBA ANG PINASURING LUPA

Sa pagsusuri ng lupa, nalalaman 
ang tamang uri at dami ng 
abonong ilalagay. Ayon sa 
mga eksperto, mabagal ang 
pagyabong, limitado ang suwi at 
uhay, at magaan ang butil kung 
kapos sa sustansiya ang palay. 
Kung labis naman, malamya at 
maaaring humapay ang palay, 
kaakit-akit sa mga peste o mabilis 
kapitan ng mga sakit.

Taong 2017 nang unang 
masubukan ni Manong JP 
ang RCM. Mga taga DA-Nueva 
Vizcaya Experiment Station 
(DA-NVES) ang lumapit sa 
kanya upang ipaalam na siya 
ay isasali sa proyektong rice 

model farm. Dito, ipinasusubok 
sa mga magsasaka ang iba’t-
ibang makabagong teknolohiya sa 
pagpapalayan, kasama ang RCM.

INTERVIEW LANG, SAPAT NA

Alinsunod kay Manong JP, noong 
una ay hindi siya makapaniwalang 
makatutulong ang RCM sa 
pamamahala ng sustansiya sa 
pamamagitan ng interview lang.

“Paanong iinterviewhin lang 
ako e bibigyan na ako agad ng 
rekomendasyon sa pag-aabono?” 
tanong nito sa sarili. Nakagisnan na 
kasi ni Manong JP na  kailangang 
aktwal na sampol ng lupa ang 
ipadala sa tanggapan ng DA para 
masuri ang bawat himaymay nito.
 
Gayunpaman, sumunod pa rin 
siya sa mga taga-NVES. Laking-
gulat niya nang ihatid sa kanya 
kinabukasan ang isang papel na 
mistulang reseta, na nagtatakda ng 
mga dapat niyang gawin, kasama 

Pwede!
Buksan lamang 

ang kaisipan

Pwede!
Buksan lamang 

ang kaisipan
ANNA MARIE F. BAUTISTA
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ang uri, dami, at panahon ng pag-
aabono.

“Ang bilis ng RCM. Basta 
sundin mo lang ang nakalagay, 
siguradong tuhog ang 
masaganang ani. Makasisiguro 
ka sa rekomendasyon na lalabas 
basta tama at totoo ka sa mga 
sinasagot mo sa interview sa’yo,” 
paglilinaw niya. 

Dagdag pa niya, mas mabusisi 
at matagal ang proseso ng soil 
analysis dahil isang buwan din 
bago niya makuha ang resulta. 
Hindi pa kasama doon ang 
panahon at pagod na ginugugol 
niya sa pagkuha pa lang ng soil 
samples.

SIMPLENG PAGBABAGO

Patunay ang kinaiinggitang ani ni 
Manong JP sa magandang epekto 
ng pagsunod sa rekomendasyon 
ng RCM. Sanay na nga daw siya 
na umani ng 150 sako kada 
ektarya kung tag-ulan at 200 sako 
naman kung tag-araw. Tiba-tiba 
siya sa 2.5 ektaryang palayan nila. 
Naibebenta niya kasi ang kanyang 
tuyong palay sa National Food 
Authority sa katakam-takam na  
presyo.

Sa mataas na ani at kita, nagawa 
ni Manong JP na maitaguyod 
nang maaliwalas ang kanyang 
pamilya, at mapag-aral ang 
nag-iisa niyang anak sa kolehiyo. 
Ngayon nga ay isa na itong 
tituladong agriculturist. 
Nabayaran na rin daw  ang 
utang niya nang hindi niya 
namamalayan. 

“Kapag bentahan na ng palay, 
hindi na pitaka ang sukbit ko. 
Naka-shoulder bag na ako. Tapos, 
kapag pupunta ako sa bayan, 
hindi na lang ako naka-tsinelas. 
Nakasapatos na, may brand 
pa,” maluha-luha na tumawa si 
Manong JP. Hiling din niyang 
makabili ng sasakyan pagdating 
ng panahon.

 ‘WAG MAGSAWANG MATUTO

Naniniwala si Manong JP na 
ang natamasa niyang tagumpay 
ay dulot ng pagsunod niya sa 

RCM, pati na rin ng paggamit 
niya ng iba’t ibang pamamaraan 
na kanyang natutuhan tulad ng 
tamang dami ng binhi at tamang 
pamamahala ng tubig sa palayan. 
“Marunong na rin akong kumilala 
ng kaibigang insekto, at hindi na 
ko basta-basta gumagamit ng 
pestisidyo,” iginiit niya. 

Ngunit higit sa lahat, may 
katangian daw na maaaring 
makapagpatunay na kayang 
umasenso ang mga magsasaka.

“Tiyak ang pag-asenso ng 
magsasaka kung siya ay laging 
sabik matuto at marunong 
makinig at sumunod sa mga 
makabagong pamamaraan 
sa pagsasaka mula sa mga 
eksperto. Magtiwala tayo sa mga 
eksperto dahil hindi naman nila 
tayo ipapahamak,” pagtatapos ni 
Manong JP. 

Kardo: Anong sikreto mo at tumaas 
ang ani mo? 

Kardo: Gusto rin naman kita! Ay mali, 
paano ba gamitin yang RCM?

Bebeng: Bukod sa gusto kita. 
Este, Rice Crop Manager (RCM) yan! 

Libre at tamang gabay sa pag-aabono.

municipal agriculture

office 
internet

Bebeng: Punta tayo sa            

       at humingi ng RCM                    . 

Pwede rin sa          , bisitahin lang ang
 

https://phapps.irri.org/ph/rcm

recommendation
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Bawat taniman, nakatatanggap si 
Manong JP ng isang papel kung saan
nakalagay ang RCM recommendation 
para sa kanyang palayan. 
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Hindi maikakaila ni Jett Ayver A. 
Yamzon, 32, magsasaka mula 
Bacolor, Pampanga na gaya 
ng maraming magsasaka, 

may mga agam-agam at nag-aatubili 
din siya sa pagsunod sa mga payo 
ng mga naturingang eksperto. Hindi 
aniya ganoon kadali ang sumugal sa 
mga bagong proseso na taliwas sa 
kanyang nakaugalian. Sigaw ng kanyang 
damdamin, may pinaghuhugutan din 
siya. 

Malaki ang paniniwala noon ni Jett 
na habang bata pa lamang ang palay 
ay bombahin na agad ng lason nang 
masiguradong maitaboy ang mga peste. 
Ito ang kanyang nakasanayan simula 
noong nag-umpisa siyang magsaka sa 
kanyang mahigit 10-ektaryang palayan 
na minana pa niya sa kanyang mga 
magulang. Kinse-anyos pa lamang siya 
nang sumabak sa bukid.

“Noon, kapag may nakita pa lang akong 
aali-aligid o lumilipad-lipad, isprey agad,” 
bida ni Jett. Depende rin sa dami o lawak 
ng pinsala ng peste kung ilang beses niya 
itong isinasagawa. 

Natauhan siya sa kanyang mga maling 
akala nang sumali siya sa Training of 
Trainers sa DA-PhilRice taong 2018. 

Goodbye 

agam-agam! Goodbye 

agam-agam! 
MARY GRACE M. NIDOY
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Kung dati ay isprey agad, natutuhan ni Jett na hayaan na 
lang ang peste sa kanyang palayan sa unang 30 araw dahil 
makakarekober pa naman ang mga ito. 
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MAY LIKAS NA TIBAY
ANG PALAY

Isa si Joel Pascual ng Technology 
Management and Services Division 
ng DA-PhilRice sa mga nagtuturo 
ng mga hakbang sa tamang 
pamamahala ng peste. Isa na rito 
ang hindi pagbomba ng pamatay-
peste sa palay habang bata o 
lumalago pa lamang ang mga ito.

Ayon kay Pascual, may kakayahan 
ang palay na makabawi sa mga 
pinsalang dulot ng pesteng 
insekto o uod. Kapag binutas 
ng uod ang dahon ng palay ay 
mabilis ulit itong magpapalit-
dahon. 

Dagdag pa niya, sabay na lumalaki 
ang mga peste at mga kakamping 
kulisap sa palayan habang bagong 
tanim pa lamang ang palay. “Ang 
bara-barang pagbobomba ng 
lason ay nakamamatay ng mga 
kaibigang kulisap na tumutugis sa 
mga peste. Tuloy, dumarami ang 
mga peste sa palayan,” babala ni 
Pascual.

Paninindigan ng mga awtoridad 
sa pagpapalayan sa DA-PhilRice 
na pagwawaldas lamang ang 
pagbomba ng lason sa unang 30-
40 araw ng palay. 

KUMBINSIDO SA MGA 
PAYO NG EKSPERTO

Peste ang isa sa mga dahilan 
kung bakit bumababa ang ani 
at kita ng mga magsasaka. 
Napatunayan ni Jett na hindi rin 
naman namamatay ang mga 
peste sa basta-basta at walang-
pakundangang pagbobomba, 
dagdag-gastos pa nga.

“Noong hindi na po ako 
nagbobomba ng lason sa unang 
30 araw, napansin ko na mas 
dumami ang mga kaibigang 
kulisap sa palayan ko na dati halos 
lahat ay namamatay,” pabatid ni 
Jett. 

Dagdag pa niya, nagsulputan na 
ang mga tipakplong, lady beetle, 

at gagamba na siyang likas na 
pumapatay sa mga peste sa 
palayan. 

“Kapag may nakita po akong 
peste ng dahon sa unang 30 araw, 
hinahayaan ko na lang kasi alam 
ko na kaya naman makarekober 
ng palay,” diin niya. 

Bukod pa rito, nakatipid din siya 
ng P1,000 kada ektarya sa hindi 
paggamit ng lason. Nakatulong 
din aniya ito sa kanyang 
kalusugan dahil iwas na siya sa 
mga kemikal na nagmumula 
sa lason. Batid din niya na mas 
nakatulong siya sa pagbabawas 
sa pinsala ng kemikal sa 
kalikasan. 

Ngayon ay nagbobomba ng lason 
si Jett kapag lubhang kailangan 
lamang. Madalas na mga peste sa 
kanyang palayan ang rice bug at 
stem borer. 

Mas lalo ding naintindihan ni Jett 
ang ugnayan ng halamang palay 
at ng kapaligiran nang matutuhan 
niya ang ecological engineering. 
Ito yong pagtatanim ng mga 
halaman sa palibot ng palayan 
nang may masilungan ang mga 
kakamping insekto, na ang tawag 
ng iba ay “tanod-palay”. 

“Kapag vegetative stage, kumukuha 
ako sa pinitak at inaalam ko kung 
ano yung mga insekto na andoon,” 
sabi ni Jett.

Kapag nahuli niya ang mga 
insektong ito, inaaral niya kung 
ito ay mga kakampi o kaaway ng 
halamang palay. 

PAYO NI JETT

May panundot na payo naman 
si Jett sa mga kapwa niya 
magsasakang diskumpyado pa 
ring sundin ang mga tamang 
pamamahala ng peste sa palayan. 

“Hinihikayat ko po sila na sumali 
sa mga techno-demo kasi ang 
magsasaka kapag hindi niya 
nakikita, mahirap kumbinsihin, 
kaya kailangan talagang ipakita sa 
mga training at demonstrations,” 
paliwanag ni Jett.

May pagdududa man sa una, 
minabuti ni Jett na kalamayin 
ang kanyang loob at sumunod sa 
payo ng mga eksperto. Sa huli, 
tinalo niya hindi lamang ang mga 
peste sa kanyang palayan kundi 
tinuldukan na rin niya ang kanyang 
mga agam-agam. 

Goodbye 

agam-agam! Goodbye 

agam-agam! 

Kardo: Hindi kailangang magbomba 
ng lason sa unang 30-40 

araw ng tanim.

Bebeng: Atakihin man ang palay, 

ng peste na kumakain ng dahon, 

kaya pa nitong magpalit-dahon!

Kardo: Bukod sa sayang ang pambili 
ng lason, madadamay pa ang mga 

kaibigang organismo tulad ng tutubi, 
putakti, lady beetle, at iba pa.
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Tuluy-tuloy 
ang pagtuklas
Tuluy-tuloy 
ang pagtuklas

Para kay Hector Joaquin, 54, mula Brgy. Bulakanon, Makilala, North Cotabato ay may 
ibubuga at ‘di na nakakahiya ang kanyang ani. Mantakin mong umaani na siya ng 7 
tonelada kada ektarya gamit ang PSB Rc 10. 

Sa kabila ng lahat, ‘di pa rin siya nagsasawa sa pagtuklas ng pamamaraan nang umangat 
pa lalo ang kanyang ani at kita.

TRAINING GAMIT ANG INTERNET

Mahigit tatlong dekada nang nagsasaka si Mang Hector kaya naman masasabing 
bihasa na siya. ‘Di na siya kulelat. Ngunit nang kumatok ang libreng pagsasanay tungkol 
sa makinang pambukid mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) 
ay agad niya itong sinunggaban. Handog ito ng RCEF Mechanization Program na 
pinangungunahan ng Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization 
o PHilMech na naglalayong mapababa ang gastos sa pagpapalayan. 

“Lagi kasing hindi nasasali sa training ang aming bayan, sabi nila ay malayo raw ang 
venue. Mabuti na lang dumating ang RCEF, bumawi kami sa limang buwang pagsasanay 
(Agosto hanggang Disyembre 2020).”

Gamit ang kompyuter sa loob ng bahay-pastoral, halos linggu-linggo ang online class 
ni Mang Hector kasama ang tatlong iba pa. Ang bawat sesyon ay tumatagal nang apat 

Gamit ang cellphone, tablet, at computer, nagpatuloy ang pag-aaral ng 
mga magsasakang benepisyaryo ng RCEF.
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na oras. “Pinili naming sa bahay-
pastoral mag-aral kasi malakas ang 
internet,” kwento niya. 

Aminado siya na hindi niya 
kabisado ang paggamit ng internet. 
Mabuti na lang at tila nanonood 
ka lang ng pelikula habang nagle-
lecture ang eksperto. Ipinakilala sa 
nasabing training ang iba’t-ibang 
makina na pwedeng magamit sa 
bukid. Bago matapos ang sesyon, 
ang mga magsasaka ay pwedeng 
magtanong sa eksperto kung may 
gusto silang linawin.

“Bukod sa online ay may hands-on 
training din. Aktwal na pinagamit 
sa amin ang mga makina. Pinaka-
nagustuhan ko yung combine 
harvester,” pahayag ni Mang Hector. 

COMBINE HARVESTER: 
‘DI MAGASTOS

Lagpak ang presyo ng palay sa 
nakalipas na limang anihan. Bunga 
ng pagsasanay, napansin ni Mang 
Hector na malaki ang bentahe ng 
combine harvester sa kanilang 
palayan.  Malaking ginhawa ito lalo 
na ngayong mahirap humanap 
ng manggagapas. “Kung mababa 
kasi ang bentahan sa mga traders, 

halos umaatras na din ang mga 
manggagawa sa bukid dahil 
palay din madalas ang nagiging 
bayad sa kanila,” malungkot na 
panghihinayang niya. 

Nabuo sa isip niya na ang combine 
harvester ay mistulang hulog ng 
langit para sa mga magsasaka ng 
North Cotabato upang makatipid 
sa labor cost. Inirerekomenda 
din ito sa mga lugar na madalas 
dapurakin ng bagyo upang 
maisinop ang palay bago pa man 
iwasiwas ng hangin o lumangoy 
sa baha, na magpapaiyak sa mga 
magsasaka. 

BITIN SA PAGSASANAY 

Hiling ni Mang Hector na mas 
habaan ang araw ng aktwal na 
pagpapaandar ng mga makina sa 
bukid nang maiwasan ang maling 
paggamit. Hiling din niya na mas 
bata sana ang mga susunod na 
isasama sa training dahil nakikita 
niyang mas may potensyal na 
magpatuloy nga sila sa pagsasaka. 

Mas matikas din silang magturo 
sa ibang magsasaka kung 
paano gamitin nang wasto ang 
makabagong makina. 

“Kung sana ay hindi tumigil at 
mas naghanap kami ng mga 
oportunidad upang mapaunlad 
ang kaalaman namin sa 
pagsasaka, gaya ng training mula 
sa pamahalaan, mas malaki pa 
sana ang pinagbago ng mga 
pamamaraan namin,” umiiling siya 
bago lumayo ang tingin.  

IBA PANG MAKINA

Bukod sa combine harvester at 
reaper, ipinakilatis rin ang walk-
behind at riding-type transplanter, 
drumseeder, at seed spreader.  
Nakatakda ring mabigyan ng iba’t 
ibang makina sa pagsasaka mula 
sa RCEF ang grupo nina Mang 
Hector na Bulakanon Dagupan 
San Vicente (BUDASAN) Irrigators’ 
Association. 
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Kardo: Beeeeeeeeeeeng! May Facebook na
ako, pwede na tayong magchat! 

Kardo: : Ibig sa
bihin cute ako? Hahaha! 

Oh ‘yan tapos na
. Ano pa? 

Bebeng: Abaaaaaa!? Bago mo ako i-addi-follow mo muna ang DA-PhilRice Facebook page nang madagdagan ang kaalaman mo sa palay. Puro ka pa-cute. 

Bebeng: Kung may tanong ka sa pagpapalayan, text or call PhilRice Text Center, 0917-111-7423. Tiyak na                ang sasagot sayo! 
rice experts 
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Gamit ang cellphone, tablet, at computer, nagpatuloy ang pag-aaral ng 
mga magsasakang benepisyaryo ng RCEF.
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