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MAHALAGA ANG
IYONG OPINYON!

Sagutan ang survey. I-scan ang QR code sa pabalat ng magasin
gamit ang camera ng iyong cellphone na may internet. Maaaring
manalo ng libreng e-load.

JAYSON C. BERTO

LAMANG ANG
MAY ALAM
Kwentong may
Kabuluhan

M

aliban sa binhi, makina,
kapital, at abono,
mahalagang matutuhan
din ang mga diskarte sa pagsasaka
nang mas mapataas pa ang ani
at kita habang pinabababa ang
gastos.
Ayon sa pag-aaral, kapwa
magsasaka ang siyang
pangunahing pinagkukunan ng
impormasyon ng mga kabaro nila.
Kung kaya naman, sa lahat ng isyu
ng magasing ito ay tampok namin
ang iba’t-ibang karanasan ng mga
magsasaka sa kanilang palayan na
tiyak ay nakatutulong magpataas
ng kanilang ani at kita.
Sa aming masugid na tagabasa,
patuloy mong palawakin ang iyong
kaalaman. Pahayag nga ng marami,
mainam na madagdagan ang
kaalaman nang mas mapagbuti pa
ang pagpapalayan.
Kilalanin ang 2022 Outstanding
Rice Farmer na si Jose Tempesto
Y. Tan mula Leyte. Kwento
niya, ang pagiging bukas sa
mga makabagong paraan ng
pagpapalayan na tinimplahan ng

sipag, pananampalataya, at tiyaga
ang kanyang naging sandigan sa
waging pagsasaka.
Hindi rin matatawaran ang mga
kabutihang dulot ng paggamit
ng pinagsamang organiko at
inorganikong pataba nina Ramonit
S. Getida, 50, ng Candoni, Negros
Occidental at Rowena L. Perucho,
60, mula Pototan, Iloilo. Mantakin
mong nasa P10,000-P12,000 ang
natitipid nila sa madiskarteng pagaabono.
Pinagkumpara rin namin ang
nakagawiang gastos ng ating
mga magsasaka sa pagpapalayan
at mga rekomendasyon ng
PalayCheck System ng DAPhilRice. Saan nga ba mas tipid sa nakagawian ba o sa payo mismo
ng mga eksperto?
May kwento rin kami ng mga
pamanang karunungan nina
Rodolfo A. Caranzo ng Oriental
Mindoro at Salvador C. Bauso, 62,
mula Buyo, San Fernando, Masbate.
Mga kinaugalian sa pagsasaka na
napatunayang epektibo at may
kabuluhan.

Sa mga may lahi namang maging
“plantito” at “plantita” ngunit maliit
ang espasyo ng lupa, huwag ka nang
mag-alala. Tingalain ang diskarte ni
Danny M. Agliam na taga Benguet.
Naibahagi na niya ang kanyang
paakyat na hardin o vertical garden.
Nakatanim sa kanyang hardin ang
letsugas, arugula, talong, petsay,
at kung anu-ano pa. Pati diskarte
sa pag-aabono at pamamahala sa
peste ay hindi niya ipinagkait.
Mainam din na kalkalin mo ang
totoo nang hindi masayang
ang iyong oras, pagod, at pera
sa pagsasaka. Marami kasing
kumakalat na fake news sa
larangang ito. Isang halimbawa na
ang pagtutulos sa palayan ng tila
galit na cobrang palapa, na wala
palang saysay. Akalain mong hindi
naman pala matatakot ang daga
diyan dahil malabo ang kanilang
paningin, puwes hindi makikita.
Nawa maisapuso at maisagawa
mo ang handog naming bukid
tipid tips. Hangad namin ang iyong
kasaganaan.
Maligayang pagbabasa. ◘

JAYSON C. BERTO

Alamin ang
mga sangkap ng

PARANGAL

■ SARAH JOY N. RUIZ ■

B

ukas sa makabagong
kaalaman sa pagpapalayan
na may halong sipag,
pananampalataya, at tiyaga. Ito
ang mga sangkap nang hiranging
2022 Outstanding Rice Farmer si
Jose Tempesto Y. Tan ng Visayas
State University sa Baybay City,
Leyte noong Abril 2022.
Malaki ang pasasalamat ni Mang
Jose, 60, nang mabingwit niya
ang naturang parangal. Kinilala
ang kanyang pagsusumikap na
matutuhan at isabuhay ang mga
kaalaman sa pagsasaka tulad ng
PalayCheck System, Minus-OneElement Technique, at Leaf Color
Chart.
Bukod pa riyan, gumagamit din
siya ng makina sa pagsasaka.
Ilan sa mga ito ay 4WD tractor,
combine harvester, mechanical at
riding-type transplanters, seeders,
reapers, at harvester.
Gumagamit din siya ng
Mudpress, isang waste product
na maaaring gawing organikong
pataba. Gumagawa din siya
4

ng carbonized rice hull
gamit ang improvised
carbonizer, bilang isa sa mga
materyal na sangkap sa paggawa
ng organikong pataba. Ang dumi
naman ng manok ay alternatibong
organikong pataba din na siyang
libre niyang nakukuha mula sa
kalapit na poultry farm. Ito ay
iniimbak sa loob ng 6-7 buwan.
Kwento niya, mga ito ang dahilan
kung bakit mataas ang kanyang ani
na pumapalo nang 6t/ektarya, sa
puhunang hindi naman masakit sa
bulsa. Bukod pa siyempre sa oras
at lakas na kanyang natitipid sa
paggamit ng makinarya.

Marine engineer,
proud magsasaka na
ngayon
Para mapagtapos ang sarili sa pagaaral, kinailangan ni Mang Jose na
mamasukang trabahador sa palayan
at tubo. Nang siya ay makatapos,
naging mekaniko ng barko sa ibang
bansa sa loob ng 30 taon kung saan
napagtapos din niya ang kanyang 2
anak sa kolehiyo.
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Para kay Mang Jose, tamang
diskarte at makina ang sikreto ng
matagumpay na pagsasaka.

Sa kabila ng pangingibang-bansa,
hindi nalusaw ang kanyang
pangarap na ipagpapatuloy ang
pagsasaka. Taong 2013 nang
magkaroon siya ng sariling sakahan
na tatlong ektarya. Pag-alala niya,
kahit kasalukuyang naglalayag
ang barko ay hindi naging hadlang
iyon. Naging katuwang niya ang
kanyang maybahay na si Marilyn sa
pagpapatakbo ng kanilang sakahan.
Taong 2016 nang tuluyang
tinalikuran ni Mang Jose ang
pangingibang-bansa at dito na
nagsimula ang kanyang kwento
bilang isang lubusang magsasaka.

JAYSON C. BERTO

"

Sa unang tingin sa
pagsasaka, parang
mahina ang kita. Pero
habang tumatagal na,
makikita mo na basta
may tamang diskarte
at makina, malaki rin
talaga ang kikitain.
- JOSE TEMPESTO Y. TAN

Buhay-magsasaka
“Gusto kong kilalanin ang
pagsasaka bilang isang marangal
na propesyon,” sabi ni Mang Jose
nang siya ay tanungin kung bakit
mas pinili niya ang pagsasaka.
Sa simula ay hindi niya
maitatangging maraming
pagsubok ang dumapurak sa
kanya. Napagtanto niya na ang
kanyang kaalaman ay hindi sapat
at marami nang bagay ang dapat
ikonsidera sa pagsasaka. Ang
lumang sistema na kanyang
nakagisnan ay hindi na sasapat
upang mas maging maunlad ang
kanyang sakahan.
Kaya naman upang mapalawak
ang mga kaalaman sa pagsasaka
ni Mang Jose, siya ay dumalo sa
mga pa-training ng Agricultural
Training Institute (ATI), Technical
Education and Skills Development
Authority (TESDA) at DAPhilRice. Dito niya natutuhan ang
paggamit ng mga makabagong
pamamaraan. Nahikayat na rin
siyang maging seed grower.

“Sa unang tingin sa pagsasaka,
parang mahina ang kita. Pero
habang tumatagal na, makikita
mo na basta may tamang diskarte
at makina, malaki rin talaga
ang kikitain. Kailangan palaging
may tiyaga, tiwala sa sarili at
pagnanasang matuto upang
mapabuti ang sistema ng pagsasaka
sa ating bansa,” iginiit ni Mang Jose.

Tempesto Rice Farm
Taong 2019 nang marehistro bilang
learning site for agriculture ng ATI
ang kaniyang farm. Sa pagsali niya
sa training ng ATI-RTC8 sa Rice
Competitiveness Enhancement
Fund (RCEF), nakita niya na ang
programa ay nagkakaloob ng
extension services, binhi, at mga
bagong teknolohiya gaya ng farm
machines. Minarapat niyang gawing
farm school ang Tempesto Rice
Farm upang maging isang trainer
at matuto kung paano magsagawa
ng pagsasanay sa ilalim ng RCEF
program.
Ilan sa mga kurso para sa mga
magsasaka ng Tempesto ay

produksiyon ng palay at binhi, at
mekanisasyon. Nakapagsanay na
ang Farm ng 300 magbubukid.
Ang mga kaalaman sa paggamit
ng Leaf Color Chart, tamang
pag-aabono o pagsunod sa
Key Checks sa pagpapalayan
ay ilan lamang sa mga bagong
natutuhan at naikintal sa isip
ng kanilang mga estudyanteng
magbubukid.

Pabaon ni Mang Jose
“Sipag, tiyaga, at
pananampalataya, iyan ang aking
pinanghahawakan at kinakapitan.
Kapag may sipag, makakamit mo
ang tunay na tagumpay. Kapag
may pananampalataya ay matuto
tayong magbigay, lalo tayong
hindi mauubusan ng biyaya,” turo
pa ni Mang Jose.
Mensahe rin niya sa kapwa
magsasaka na huwag mawalan
ng pag-asa kahit na mahirap ang
kanilang sitwasyon ngayon. May
kasabihang “hindi araw-araw ay
masama ang ating gising”. ◘
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■ CHRISTINA A. FREDILES ■
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P10 bilyon ang inilaan ng

RCEF para sa mekanisasyon,
produksiyon at pagpapalaganap
ng de-kalidad na binhi, pautang
na puhunan, pagsasanay at
paghahasa ng kaalaman ng
mga magsasaka.
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Sina organiko
at inorganikong

pataba
■ MERVALYN O. TOMAS ■

B

ago pa man sumirit ang
presyo ng importadong
inorganikong pataba sa
merkado, nadiskubre na nina
Ramonit S. Getida, 50, ng Candoni,
Negros Occidental at Rowena
L. Perucho, 60, mula Pototan,
Iloilo kung paano makatitipid sa
gastusin sa abono nang hindi
nakukumpromiso ang dami ng ani.
Kwento ni Ramonit, kumpara sa
mga gumamit ng inorganikong
pataba, halos P10,000 ang
kadalasang natitipid niya sa pagaabono. Aniya, patuloy na tumataas
ang kanyang ani nang 2-3% kada
taon mula 2013. Sa ngayon, 4 na
tonelada ang ani niya; dehado ang
3.75t noong inorganikong pataba
pa ang gamit niya.

8

Pansin ni Ramonit
na mas malusog ang
lupa kapag organikong
pataba ang nilagay kaya
naman nasasagad ng palay ang
potensiyal na sustansiya nito.
Samantala, P12,000 naman
ang naisusubi ni Rowena
simula noong gumamit siya
ng pinaghalong inorganiko at
organikong pataba sa kanyang
isang ektaryang palayan.

Organikong abono
Natutong gumawa ng organikong
pataba si Ramonit sa paggabay
ng Negros Organic Rice Industry
Association na sinalihan niya
noong 2013. Ito na ang ginagamit
niya sa kanyang 9,000m2
palayan. Sumasali rin siya sa
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Madalas nakatitipid ng P10,000
sa isang taniman si Ramonit S.
Getida dahil sa paggamit niya ng
organikong pataba sa kanyang
palayan.

mga pagsasanay na isinasagawa ng
Department of Agriculture tungkol sa
organikong pagpapalayan.
“Noong una, sinubukan ko ang
paggamit ng purong organiko
dahil mas mahal ang presyo ng
organikong bigas. Ipinagpatuloy
ko ito dahil natutuhan ko kung
gaano kalaki ang tulong nito para
maalagaan ang kapaligiran.”

Tambalang organiko
at inorganikong
pataba

REUEL M. MARAMARA

“Dati kasi, inorganikong pataba lang
ang ginagamit ko. Pero noong 2017,
naisipan kong subukan ang organiko
sa palay kong NSIC Rc 436, Rc 402,
at minsan ay hybrid,” kwento ni
Rowena.
Maliban sa mga katas ng halaman
na fermented, fish amino acid, at
iba pang organikong pataba na
ginagawa niya, bumibili siya ng
karagdagang organiko na mas mura
kaysa sa mga kemikal na abono.
“Sa isang taniman, dalawang bote
lang ang nagagamit ko sa halagang
P2,400. Gumagamit pa rin ako ng

"

Dagdag ni Ramonit na mahalagang
malaman ang tamang uri, dami,
at panahon ng paglalagay ng
abono. Aniya, mabuti na lamang
at natutuhan niya ang PalayCheck
System noong 2012 pa na ibinahagi
ng DA-PhilRice Negros.

Kapag isinama ang organikong
pataba sa palayan, napapanatili
nitong buhaghag ang lupa at
pinalalakas nito ang kakayahan ng
lupa na humawak ng tubig.

abonong kemikal pero malaki ang
nabawas ko,” pahayag ni Rowena.
Sa tatlong sako ng 14-14-14 na
dati niyang ginagamit base sa
rekomendasyon sa kanilang lugar,
isang sako na lang ngayon; isang
sako na lang ng 21-0-0-24S mula sa
dalawa; isang sakong 31-0-0 mula
sa tatlo; at hindi na siya nagsasabog
ng urea na dati ay dalawang sako
ang binibili niya sa isang taniman.
Ayon sa mga eksperto ng DAPhilRice, ang paggamit ng
organiko at inorganikong pataba ay

nakatutulong upang mapataas o
mapanatili ang nilalamang organic
matter na siyang nagpapanatili ng
sustansiya at halumigmig ng lupa.
Kapag isinama ang organikong
pataba sa palayan, napapanatili
nitong buhaghag ang lupa at
pinalalakas nito ang kakayahan ng
lupa na humawak ng tubig. Dahil
dito, mas madaling masipsip ng
mga ugat ng palay ang sustansiya
mula sa lupa. Pinararami rin ng
organiko ang mga organismong
makatutulong sa halaman na
pakinabangan ang sustansiya mula
sa abono. ◘

Paraan ng paggawa ng Indigenous Microorganism 5 (IMO 5)
(Ayon kay Ramonit S. Getida, organic rice farmer at local farmer technician)

Materyales para sa 10
kilo na IMO 5
5 kilo vermicompost
3 kilo carbonized rice hull (CRH)
2 kilo ipa
2 litro tubig na hindi chlorinated
tig 500ml-1litro fish amino acid
(FAA) at fermented plant juice
(FPJ)
50 gramo ng humic acid (kung
meron)
500 ml IMO 2 (microorganism
na hinaluan ng molasses o
asukal)

Proseso
Haluin ang vermicompost, CRH,
at ipa.
Haluin ang FAA, FPJ, IMO5,
humic acid, at tubig.
Haluin lahat at tiyaking
tama ang taglay na tubig sa
pamamagitan ng pagpiga. Sakto
ang pagkabasa nito kung hindi
ito napipisa at walang tutulong
tubig.
Itabi ang pataba sa iyong bukid
at haluin kinabukasan.
Ulitin ang paghalo pagkatapos
ng 2 araw (ika-apat na araw ng
pagbuburo), haluin ulit matapos

ang 5 araw (ika-9 na araw ng
pagbuburo), at pagkaraan ng 7
araw (ika-16 at huling araw ng
pagbuburo). Pwedeng wisikan
ng kaunting IMO 2, FAA, katas ng
halaman, at tubig kapag natutuyo
ito sa huling beses ng paghalo.
Kung hindi na ito mainit, maaari
na itong gamitin sa pagpapataba.
Paraan ng paggamit
Ang IMO 5 ay mainam ihalo sa
lupa habang ito ay pinapatag
bago tamnan.
Sapat na ang 10 kilong IMO
5 sa isang ektarya pero kung
makagagawa ng mas marami ay
mas mainam na dagdagan pa ito.
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Kung sanay kang sa buhay pag-ibig lang sumasapuso
ang pagmamahal, nagkakamali ka. Nagmamahal
na rin ang presyo ng mga bilihin. Sapul ang mga
gastusin sa pagpapalayan.
Mga abono, upa sa mga manggagawa, mga
kailangang pestisidyo ng mga magsasaka - hindi
naaawat ang pagmahal ng presyo. Ang tanong:
kailangan mo nga bang limasin ang pitaka mo
makabili lamang ng abono at pestisidyo?

■ AURA SHAZNAY P. TUMULAK ■
Sinuri nina Arnold S. Juliano, Dindo King M. Donayre,
Fredierick M. Saludez, Kremlin M. Del Castillo, Kristine S. Pascual,
Sandro D. Cañete, at Tyrone C. Juganas

10
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Ipagpalagay nating may 5 tonelada/ektarya kang ani,
nakalahad dito ang humigit-kumulang na maaaring
maging gastos bawat gawain sa bukid kada ektarya.
Alamin kung saan makatitipid.
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Kwentong
Katutubo

"

T

ingnan mo, kulay
asul at malayo
sa paningin ang
bundok. Sigurado, iinit
buong araw.”
Ito ang nasambit ni Ka Ruding
nito lamang Hulyo 13 habang
nakatitig sa Mt. Halcon. Tunay nga,
sa araw ding iyon, hindi umulan
sa Barangay Biga, Calapan City,
Oriental Mindoro.
Si Rodolfo “Ka Ruding” A. Caranzo,
75 anyos, ay isa sa mga buhay
na patotoo at magsasabing may
karunungang mahuhugot sa
mga tradisyunal na paraan ng
pagsasaka sa nasabing pook.

Panahon ayon kay
Halcon
Isa sa mga tinitingala sa Oriental
Mindoro ang bundok Halcon. Sa
tayog nitong 2,584 meters above
sea level, siguradong pasok ito sa
mga pinakamatataas na bundok
sa Pilipinas.
Kwento ni Ka Ruding, nakagisnan
na niyang tumitig sa bundok
Halcon para matantiya ang lagay
ng panahon na siyang nagagamit
niya sa pagsasaka. Salamat
sa kanyang mga magulang na
nagmulat sa kanya mahigit 61
taon nang nakalipas.

Para sa kanya, ang Halcon ay gabay
sa pagpaplano sa paghahanda ng
lupa bago ang taniman. Hudyat na
malapit na siyang maghanda ng lupa
kapag ang bundok ay mistulang 20
kilometro lang ang layo at maberde
ang kahoy at dahon. Ibig sabihin kasi
nito ay mag-uuulan sa buong araw
na makatutulong sa kalugod-lugod
at madaling pagpapatag ng lupa.
Ayon sa mga eksperto, magiging
sabay-sabay ang paglaki ng palay
at mas magaang pamahalaan kung
ang lupa ay napatag nang maayos.
Sa ganitong paraan, mas madaling
pagtagumpayan ang damo at kuhol,
nasusulit ang paglalagay ng pataba,

PAMANANG

karunungan na
may katuturan

JAYSON C. BERTO

■ ANNA MARIE B. BERTO ■
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Kapag naman napapansin ni Ka
Ruding na tila napakalayo ang
bundok, siguradong magiging
matindi ang sikat ng araw. Hudyat
naman ito na mainam nang
magbilad ng palay.
Bukod sa mura at walang gastos sa
krudo ang pagbibilad sa matinding
araw, pulido at wagas pa ang
pagkatuyo ng palay.
Tila nga maraming senyales
na pinapakita ang bundok para
malaman ang lagay ng klima sa
paligid. Kapag napuluputan ng ulap
ang buong bundok, pahiwatig na
magtatagal ang ulan. Siyam-siyam
na ulan, kung bansagan. Kapag
dumadaloy naman ang tubig na
parang talon sa bundok ay malapit
na ang tag-ulan. Kapag mainit sa
umaga pero makulimlim sa bundok,
tiyak bubuhos ang ulan sa bandang
tanghali.
Bukod sa bundok, kasangkapan
din ni Ka Ruding ang ibong
“layang-layang”. Kapag mababa
ang lipad nito, mag-uulan. Kapag
mataas ay mainit ang panahon.
Kapag pa-bundok naman ang
lipad ng mga bubuyog, mag-uulan
din. Kapag patungong silangan
ay maaalibadbaran ka sa init ng
panahon.

Iba pang nakagawian
Kapag may nakikitang tutubi si
Ka Ruding na mababa ang lipad
sa palayan ay paniguradong may
pesteng insekto. Sinasalamin din
ng indikasyong ito kung maraming
tagak na lumalanding sa palayan.
“Kapag ganyan, tinitingnan ko na
kung ano ‘yung namemeste para
malaman ko kung ano ang kailangan
kong gawin upang protektahan ang
aking palay,” sabi niya.

"

pantay ang paglaki at paggulang
ng palay, at mas maaliwalas ang
paggamit ng makina sa bukid.

Kung minsan, ‘yung mga nakikita natin
sa paligid ay may mga babala at
kahulugan na makatutulong sa atin.
Pero hindi ko pa rin binabale-wala
ang kaalamang naituro sa training
dahil alam kong napag-aralan nila
iyon at ito ay nakabubuti din sa akin
-Rodolfo “Ka Ruding” A. Caranzo

“Kalendaryong Tagalog” ni Honorio
Lopez naman ang siyang gamit
ni Ka Ruding sa mismong araw
ng pagtatanim. Ang kalendaryo
ay isang librito na nakilala niya
rin sa pamamagitan ng kanyang
mga magulang. Simula 1890s ay
ibinebenta na ito sa mga bangketa
sa Calapan. Binibili niya ito tuwing
magtatapos na ang taon. Para sa
kanya, maswerte ang kalendaryo
sa kanyang pagpapalayan. Agimat,
kumbaga.

Pwedeng magsama
Simula nang tumalima si Ka Ruding
sa mga kaalaman at kasanayang
ito ay hindi pa siya nakalasap ng
malaking dagok sa pagpapalayan.
Kaya naman hindi niya rin ito
mabale-wala.
Gayunpaman, naging bukas siya sa
mga makabagong pamamaraaan sa
pagsasaka na kanyang natutuhan
sa mga nasalihang farmers field
school at iba’t ibang training noon.
Sa katunayan, nagawa niyang
pagsamahin ang karunungang
tradisyunal at moderno.
Sinusubaybayan pa rin niya ang
bundok Halcon, mga ibon at
kulisap, at binabasa pa rin niya ang

Kalendaryong Tagalog. Ngunit,
tinitimplahan niya ito ng mga
impormasyon mula sa ibang
babasahin. Bumaon na sa kanyang
isipan ang rekomendadong
araw ng paghahanda ng lupa,
pamamahala sa mga insekto sa
palayan, at tamang pamamaraan
ng pag-aaplay ng abono na
kanyang natutuhan sa training.
Pagmamalaki niya, mababa na
ang 100 kaban kada ektaryang ani.
Noong nakaraang anihan, umabot
siya ng 22.8 tonelada kaban sa
kanyang tatlong ektaryang munting
hasyenda.
“Kung minsan, ‘yung mga nakikita
natin sa paligid ay may mga babala
at kahulugan na makatutulong sa
atin. Pero hindi ko pa rin binabalewala ang kaalamang naituro sa
training dahil alam kong napagaralan nila iyon at ito ay nakabubuti
din sa akin,” pag-amin ni Ka Ruding.
“Imbes na isantabi, mainam na
himay-himayin din natin ang
kahalagahan ng mga karunungan
nila gaya nang sa Mt. Halcon.
Maaari nating mas palalimin
pa ito sa pamamagitan ng mga
itinuturo naman natin sa kanila,”
paghihikayat niya. ◘
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Likas na
pangontra sa
atangya at kuhol,

REUEL M. MARAMARA

Kwentong
Katutubo

‘wag ismolin
■ HANAH HAZEL MAVI B. MANALO ■

BOTON

pangontra sa kuhol

U

gat ng baging na Tubli ang
pangontra sa atangya o rice
bug ng mga magsasaka sa
Masbate. Buto ng halamang Boton
naman ang pamuksa sa kuhol ng
mga taga Aurora.
Kabilang si Ginoong Salvador C.
Bauso, 62, mula Buyo, San Fernando,
Masbate sa mga gumagamit ng Tubli
o Poison Vine (Derris elliptica) sa
pamamahala ng atangya. Kapamilya
ng legumbre ang Tubli. Kwento ni
Mang Salvador, halos dalawang
dekada na niya itong ginagamit sa
kanyang 7,500m2 palayan.
Nangongolekta siya ng mga isang
kilong ugat ng Tubli. Pinipili ang mga
malalaking ugat na may habang 20
pulgada at diyametrong 3 pulgada.
Dinidikdik ito hanggang lumabas ang
katas na ihinahalo niya sa 16 litrotangke ng tubig. Ito ay sapat na para
sa kanyang palayan. Ibinobomba
niya ito kapag naglipana ang atangya
sa kanyang bukid.
Napapansin ni Mang Salvador
na tumatalab ang Tubli kontra sa
atangya dahil sa taglay nitong lason
14

na ikinamamatay din ng mga isda
kapag napuruhan.
Ayon sa isang pag-aaral tungkol
sa Tubli na ginagamit bilang
pestisidyong botanikal, ang ugat
nitong baging ay kargado ng
rotenone na likas na kontrabida sa
mga pesteng insekto.
Dalangin ni Mang Salvador na huwag
sanang matigil ang paggamit niya
nito. Bihira na lamang ang Tubli sa
kagubatan.
Samantala, napatunayan ng pagaaral ng grupo nina Evelyn M. Valdez
ng DA-PhilRice, na kaakit-akit sa
mga atangya ang masangsang na
amoy ng kuhol.
Para makaakit ng rice bug, maglagay
ng 1 kilong kuhol sa bawat net bag.
Isabit ang mga ito sa 1.5 metrong
taas ng kahoy o kawayan at itulos sa
paligid ng palayan. Higit na naaakit
ang mga rice bug sa pain na kuhol
1-2 linggo pagkakabit ng pamain
sa bukid. Mabisa ring gamiting pain
ang laman-loob ng isda o bituka ng
manok.
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Ayon kay Valdez, nakita nilang
sa umpisa sa panahon ng
pamumulaklak hanggang
pagmalagatas ng palay mas
maraming naaakit sa pain na
lalaking rice bug. Kapag dagsa
na ang rice bug sa pain ay
samantalahin nang puksain
gamit ang pamatay-peste. Sa
kasalukuyan ay gumagawa ang
grupo ng ricebug trap gamit ang
kuhol upang ang mga naakit na
insekto ay tuluyan nang mahuli at
mapuksa na hindi na kinakailangan
pang gumamit ng ibang pamataypeste.
Paalala naman ng mga
eksperto na pinakamainam pa
rin magsabayang tanim nang
maiwasan ang pananalasa ng
atangya sa palayan. Ipinapayong
nakapagtanim na ang karamihan
sa inyong lugar 14 araw bago
o pagkatapos ng takdang
pagtatanim ayon sa dating ng
patubig sa isang pook. Walang
sobrang nauuna o nahuhuling
magtanim at panatilihing malinis
ang paligid ng palayan.

Boton pangontra
sa kuhol
Subok na ni Daniel A. Dizo, 52, ng
Dilasag, Aurora ang bagsik ng Boton
o Fish Poison Tree (Barringtonia
asiatica) sa pagpuksa ng kuhol.
Ayon kay Mang Daniel, “Binabalatan
ang magulang na bunga ng Boton
para mailabas ang buto nito. Ang
buto ay ginigiling o kinukudkod bago
ihalo sa tubig sa timba, at hayaang
mababad sa loob ng 10-15 minuto.
Isinasabog agad sa bukid ang
nakudkod na buto kasama ang tubig
nito. Siguraduhing may kaunting
tubig ang bukid bago isabog ito.
Ginagawa namin ito bago maglipattanim.”
Kwenta ni Mang Daniel, mga 450600 buto ng Boton kada 120-160
litrong tubig ang kailangan para sa
isang ektaryang palayan. Aminado
siya na matrabaho ito pero aniya,
mas malakas at tumatagal naman
ang bisa nito kaysa sa mga
synthetic commercial molluscicides.
Namamatay agad ang mga kuhol na
aabutan ng Boton. Pati mga kuhol na

SIR CRISLOU CHANNEL

REUEL M. MARAMARA

Subok na nina Daniel
A. Dizo (taas) at
Ranel C. Andres ng
Dilasag, Aurora ang
bagsik ng Boton sa
pagpuksa ng kuhol.

TUBLI

pangontra
sa atangya

umaahon
mula sa
ilalim ng
lupa ay hindi
nakaliligtas.
Tulad ni Mang
Daniel, nasubukan na
rin ang Boton sa kuhol ni Ranel C.
Andres, mula Maligaya, Dilasag.
Aniya, mas epektibo ang pagsasabog
ng Boton mula 8AM hanggang 10AM
habang hindi pa bumabaon sa ilalim
ng lupa ang kuhol.
Sa isang pag-aaral nina Jomer B.
Mangawang, Dr. Ma. Luz F. Cabatan,
Dr. Jonah G. Zante, at Chenie Mae
T. Bibon ng Aurora State College
of Technology-Bazal Campus sa
bayan ng Maria Aurora noong 2020,
natuklasang siksik ang buto ng
Boton sa mga kemikal na saponins,
alkaloids, at cardiac glycosides
kaya ito ay ikinamamatay ng kuhol.
Naobserbahan nilang natetepok ang
maliliit na kuhol sa loob lamang ng
10 segundo. Karaniwang tumutubo
ang Boton sa tabing-dagat.
Mayroon nang nasimulang pagaaral ang grupo ni Cabatan sa
Boton kung saan pinulbos nila ito
para mas madaling ma-isprey
ang pormulasyon. Umaasa sila
na masuportahan ang ganitong
hakbangin upang mas matulungan
ang mga magsasaka bunsod ng
matinding pinsala ng kuhol sa palay.

Payo naman ng mga eksperto
sa DA-PhilRice sa mga malalayo
sa dagat, maaaring gumamit ng
dahon ng saging, papaya, gabi, o
lumang dyaryo upang maakit ang
mga kuhol na magkumpul-kumpol
at sabay-sabay silang damputin.
Ang iba ay gumagawa ng kanaleta
sa gilid at gitna ng pinitak nang
mapadali ang pamumulot sa mga
kuhol.
Maaari ring pastulan ng itik ang
palayan bago magtanim dahil
laman-bituka nila ang kuhol. Dili
kaya ay araruhin nang tuyo ang lupa
upang mapatay ang mga naiiwan
pang kuhol. Panatilihin itong
tigang hanggang sa susunod na
taniman. Maglagay din ng pansala
sa pasukan ng tubig upang hindi
basta-basta makapasok ang kuhol
sa palayan.
Huling hirit: dalas-dalasan nating
mag-ulam ng kuhol nang hindi sila
mabilis dumami at maging peste
sa palay. Gata ng niyog at sili lang
ang malimit na katapat ng kuhol sa
kusina. Iwasang sahugan ng okra o
saluyot ang kuhol, lalo kung medyo
maliliit pa ang iluluto.
Tiyagain nating gamitin ang mga
pestisidyong halaman na nasa
paligid upang mapakinabangan
ang mga ito. Siya pang mababawas
sa ating gastos sa mga ubodnang mahal na pamatay-peste na
mapanganib sa kalusugan ng tao at
kapaligiran. ◘
(May ulat ang DA-PhilRice Bicol)
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PAG-INOG
ng paakyat na hardin
■ CHARISMA LOVE B. GADO-GONZALES ■

B

ukod sa pagpapalayan, pinasok
na rin ni Danny M. Agliam,
retiradong kawani ng DACordillera Administrative Region ang
pagtatanim ng gulay. Nagtayo siya
ng hardin sa kanyang rooftop (tuktok
ng bahay).

ang walong styrofoam cups na may
2-linggong-gulang na letsugas.
Pinunan ko ng 10 litrong tubig
na may 5ml snap solution tapos
naghintay lang ako nang 28 araw.
May ani at ulam na kami,” salaysay
ni Mang Danny.

Sampung hakbang mula sa
Hangar Market sa Baguio City ay
may makikitang medyo matarik
at madilim na hagdan paakyat
sa mala-islang hardin ni Mang
Danny na may sukat na 6m x 8m.
Mabibighani ka sa maberde at puno
ng buhay na hardin na kanyang
pinagdidiskitahan ng pansahog
sa paborito niyang bulalo at salad.
Marami ring pangsigang at iba pang
lutong-bahay na binubuhay ng
hardin. Pipitasin na lang!

Sa hardin ay sulit na sulit ang
kanyang mga pananim. Dito na
rin kasi siya kumukuha ng pataba,
maging ang panlaban sa mga peste
ng halaman.

Paakyat na hardin o
vertical gardening
Ang hardin ni Mang Danny
ay nakaangkla sa sistemang
hydroponics kung saan lumalago
ang kanyang mga gulay na hindi
ginagamitan ng lupa. Talo ang
nakasanayang pagtatanim ng gulay
sa lupa. Higit na mas maraming
gulay ang naitatanim sa sistemang
ito.
“Ang hydroponics ay pamamaraan
na mas madali at episyente. Sa
aking letsugas, gumamit lamang
ako ng 60cm x 40cm na styrofoam
box, na binutasan. Kasya na dito
16

Sa teknolohiyang “barrel gardening”
ni Mang Danny, ang mga tiratira gaya ng balat ng saging ay
iniimbak sa isang bariles na may
lamang bulateng African night
crawler. Gumagawa sila ng pataba
ng kanyang mustasa, apple,
Washington navel, lettuce, kale,
coriander, at petsay. Mayroon din
siyang arugula, zucchini, broccoli,
chilli, spring onion, Korean cherry, at
grapes. Sa dami ng mga pananim,
bitin ang isang oras kada araw na
naigugugol niya rito.
“Tinatalo ko ang peste gamit lang
ang dinikdik na sili na hinaluan ng
dishwashing paste, suka, at tubig.
Ikot-ikot lang ang siklo dito. May
mga pollinators din dito sa loob,”
dagdag pa niya.

Pag-alaala
Sinimulan ni Mang Danny ang
paghahardin noong 2010 sa
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ikaapat
na
palapag
ng isang
apartment. Sa
una niyang subok,
nagsimatayan ang mga
tanim na strawberry, pechay,
at talong.
Syempre kinantyawan siya ng
kanyang maybahay. “Nakakahiya daw,
taga DA pa man din daw ako. Paano,
pinagsabay-sabay kong itanim ang
mga gulay nang walang teknolohiya!
Ngayon, masasabi kong matatag na
ang aking rooftop garden na kinaya
pati mga malalakas na bagyo,” wika
ng 2015 ToFARM Outstanding Farmer.
Isang plot lamang dati ang kanyang
tinatamnan. ‘Di nakuntento, naglagay
siya ng ikawalang decker na
patungan ng styrofoam boxes para
sa hydroponics at ginamit ang Three
Sisters Technology o ang sabayang
pagtatanim ng sweet corn, sitaw, at
petsay. May loach din (isang species
ng palos) ang kanyang fishpond.
Para kay Mang Danny, paikot-ikot
lang ang pagtatanim. “Tingnan
niyo, magbe-break bud na itong
Japanese grapes na cutting
lamang mula Taiwan
noong 2015. Ganito lang
sa garden. Cutting,
tanim, cutting
ulit; pinatuyong
buto, tanim,”
pagmamalaki
niya.

Garantisadong malinis at walang bahid ng
kemikal na pestisidyo o pataba ang mga
tanim niya. Masustansiya ang pagkain ng
kanyang asawa at tatlong anak.
Ipinamamahagi naman ni Mang Danny
ang sobra niyang ani lalo na nung
kaigtingan ng mga lockdowns na limitado
lamang ang mga mabibili sa palengke.

Payo ng hardinero
Bago ang pandemya, madalas na
dinadalaw ng mga Koreano, Taiwanese,
at Thai ang hardin ni Danny M. Agliam.
Siya rin ay madalas na kinukuhang
tagapagsalita ukol sa urban gardening.
Huwag daw madismaya kung
hindi agad maganda ang mga
bunga, baka lang diumano may
kulang. Dalasan ang minsan
hanggang sa mapulido
kagaya ng kanyang mga
pananim na tila nasa
perpektong ritmo na
ng siklo ng paginog. ◘
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Napagkakitaan na rin niya ang
kanyang hardin. Bilang
miyembro ng La Trinidad
Organic Practitioners,
dati siyang

nagsusuplay ng arugula na kumabig ng
P800 kada linggo sa apat na 1m x 2m
plot.
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Ligtas at masustansiyang
pagkain
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- DANNY M. AGLIAM

ROSLYN JOAN B. BENEDICTOS
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Sa aking letsugas, gumamit
lamang ako ng 60cm x
40cm na styrofoam box, na
binutasan. Kasya na dito ang
walong styrofoam cups na may
2-linggong-gulang na letsugas.
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Maglagay ng palapang
mukhang galit na cobra
nang matakot ang
mga daga at lisanin
ang iyong palayan.

Kapag may busa o
false smut ang
mga butil ay senyales
na masagana ang ani.

Malabo ang paningin ng mga
daga. Sa halip na tangkaing takutin
o pakiusapan sila na huwag sirain ang
iyong palayan, mainam ang pag-monitor
at paglilinis ng paligid. Sa palagiang
paglilibot sa palayan, nabubulabog ang
mga daga at nasisira ang kanilang mga
daanan at lungga.

Ang mga butil na sinira ng false smut ay
dagdag pa sana sa ani. Atras din ang kalidad
ng aning palay dahil may amoy-amag. Pwede
rin itong pagmulan ng sakit kung binhi ang
ani.
Upang masupalpal ang false smut, gumamit
ng maresistensiyang barayti at
tiyaking dekalidad ang binhi.

Magpasobra ng
binhi para sa
daga, kuhol, ibon,
at sa ulan nang
hindi umurong
ang ani.

18
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Bawat ektarya, sapat na ang 15-20 kilo
kung hybrid rice. Kapag inbred rice naman,
20-40 kilo kung lipat-tanim at
60-80 kung sabog-tanim. Ang
matitipid sa binhi ay pandagdag para sa iba
pang kailangan sa palayan.

Magsunog ng dayami
upang maitaboy
ang mga pesteng
insekto.

Huwag mag-uulam ng labong hanggat
hindi pa nakakapagsabog ng binhi
dahil maaantala o mapipigil ang
pagtubo ng palay. (Pinuputol
kasi ang labong - na magiging kawayan
dapat-katumbas ng pagsira sa tutubong
punla na lalagong palay.)

Mas mabilis ang pagbulas ng
palay sa kabilugan ng
buwan kaysa sa papadilim
na ang buwan.

Ang sakit
na tungro
ay kayang
kontrolin
ng lason.

Hindi kayang itaboy ng usok ang mga peste
dahil panandalian lamang ang epekto ng
usok sa mga ito. Sayang lang ang mga
sustansiyang taglay ng dayami na
maaaring maibalik sana sa lupa. Maiiwasan pa
ang polusyon sa hangin na dulot ng usok.

Napakalayo! Walang kaugnayan
sa pagtubo at paglaki ng mga
punlang palay ang pag-ulam
ng labong. Bagkus, sundin ang
tamang pamamaraan ng
pagpapatubo ng mga binhi
at pagpupunla para masiguro na
mabulas ang tanim.

Wala pang konkretong pag-aaral o patunay na
may direktang epekto ang liwanag ng buwan
sa paglaki ng palay. May mga naniniwala sa
lunar agriculture, kung saan sinasabi na dahil sa
gravitational forces ng buwan ay pumapaitaas
ang tubig kaya mas madaling mahigop
ng mga binhi at mga ugat. Ngunit may
mga pesteng insekto rin na aktibo sa kabilugan
ng buwan gaya ng rice black bug. Maaari itong
maging gabay sa pagtatanim kung nais makaiwas sa
ganitong peste sa panahong malapit nang
mag-uhay ang palay.

Wala pang lason kontra sa rice tungro virus. Ang
sakit ay sanhi ng kombinasyon ng dalawang virus na
karaniwang dala ng mga green leafhopper
(GLH) o berdeng ngusong kabayo.
Nagdudulot ito ng paninilaw, pagkabansot, at mas
kaunting suwi at uhay.
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