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Likas sa mga magsasaka natin ang pagiging 
maparaan sa pagharap sa mga problema sa bukid. 
Theme song nila, “umulan, bumagyo, ayos lang...” 
Walang atrasan. Parang dugong-Texas, tutuka at 
tutuka pa rin. Sa matinding tag-init, gigiri at papalo 
rin kaya?

Kung PhilRice ang tatanungin, walang susuko. 
Konting timpla lang. May mga teknolohiya upang 
labanan ang mga dagok ng El Niño. Tutal naman, ‘di 
na ito bago. Umpisa tayo sa pagtatanim ng angkop 
na barayti ng palay.

BARAYTING PANG-TAG-INIT

Dahil sa El Niño, inaasahang mabibitin ang patubig 
para sa palay. Dadalang ang ulan, na maaaring 
magdulot ng mga pagbitak sa mga palayan. Sa 
ganitong kalagayan, barayting-paaga ang ipunla.

“Upang mapakinabangan ang kakaunting tubig, 
gumamit dapat ang mga magsasaka ng mga 
paagang barayti. Dahil mabilis gumulang, makaaani 
na sila bago pa man dumating ang tagtuyot,” wika 
ni Dr. Nenita Desamero, isang plant breeder sa 
PhilRice.

Likas sa mga magsasaka natin ang pagiging maparaan sa 
pagharap sa mga problema sa bukid. Theme song nila, 
“umulan, bumagyo, ayos lang...” Walang atrasan. Parang 
dugong-Texas, tutuka at tutuka pa rin. Sa matinding tag-
init, gigiri at papalo rin kaya?

Kung PhilRice ang tatanungin, walang susuko. Konting 
timpla lang. May mga teknolohiya upang labanan ang 
mga dagok ng El Niño. Tutal naman, ‘di na ito bago at 
lilipas din. Umpisa tayo sa pagtatanim ng angkop na 
barayti ng palay.
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BARAYTING PANG-TAG-INIT

Dahil sa El Niño, inaasahang 
mabibitin ang patubig para sa palay. 
Dadalang ang ulan, na maaaring 
magdulot ng mga pagbitak sa mga 
palayan. Sa ganitong kalagayan, 
barayting-paaga ang ipunla.

“Upang mapakinabangan ang 
kakaunting tubig, gumamit dapat ang 
mga magsasaka ng mga paagang 
barayti. Dahil mabilis gumulang, 
makaaani na sila bago pa man 
dumating ang tagtuyot,” wika ni 
Dr. Nenita Desamero, isang plant 
breeder sa PhilRice.

Bilang pangontra sa mga hamon ng 
El Niño, may mga binhing-PhilRice na 
makatutulong sa mga magsasaka.

Para sa mga lugar na sapat ang 
patubig, maaaring mamili sa PSB 
Rc10 (Pagsanjan), at NSIC Rc134 

(Tubigan 4). Ang mga barayting ito 
at iba pa ay inaani sa loob ng 102-110 
araw, lalo kung sabog-tanim.

Para sa palayang sahod-ulan, meron 
tayong NSIC Rc192 (Sahod Ulan 
1), PSB Rc14 (Rio Grande), at Rc68 
(Sacobia). Kilala ang mga barayting 
ito na matipid sa tubig.

Ayon sa PAG-ASA, maaaring 
makaranas ng El Niño o matinding 
tag-init Oktubre 2014 hanggang 
Marso 2015 ang ilang bahagi ng 
PIlipinas. Ang mga puntiryang 
probinsya ay malakas pa man din 
umani ng palay: Cagayan, Isabela, 
Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, 
Camarines Sur, Iloilo, Negros 
Occidental, Bohol, at Leyte. Damay 
rin ang ilang bahagi ng Mindanao.

“Sa mga lugar na matinding 
mahahagip ng El Niño, itinutulak 
natin ang mga barayting mabubuhay 

at aani pa rin kahit kapos sa tubig. 
May mga barayti na sumailalim sa 
tinatawag na participatory varietal 
selection o yung pagpili ng mga 
barayti ayon sa kagustuhan ng 
mismong mga magsasaka sa isang 
lugar,” dagdag ni Desamero.

Kasama ang pang-sahod-ulang 
NSIC Rc272, Rc274, Rc276, Rc278, 
Rc280, Rc282, Rc284, Rc286, 
Rc288, Rc346, Rc222, at Rc348. 
Matatag na sa tagtuyot, ilan sa 
mga barayting ito ang maaga ring 
gumulang at umaani ng hanggang 
6.7 tonelada kada ektarya (ton/
ekt).

Maging sa palayang katihan, 
meron tayong PSB Rc80 (Pasig), 
Rc9 (Apo), at Rc23 (Katihan 1) na 
matiyagang mabuhay kahit sa 
mga bulubunduking lugar na halos 
walang tubig.
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NASA PAGPILI ANG SUSI

Ilan sa mga barayting nabanggit ay 
mabibili sa PhilRice Nueva Ecija at sa 
mga sangay nito sa iba’t ibang lugar. 
Lumalapit din ang mga magsasaka 
sa mga suki nilang accredited seed 
growers.

Ayon kay Desamero, mahalaga ang 
diskarte ng mga magsasaka sa pagpili 
ng pinakaangkop na barayti.

“Importante ang masusing pagpili ng 
mga tamang barayti lalo na kung may 
napipintong peligro sa bukid. Ngayong 
pinangangambahan ang tagtuyot, 
kailangang isipin ng mga magsasaka 
hindi lamang ang mataas na ani kundi 
ang katatagan ng barayti,” mungkahi 
ni Desamero.

“Halimbawa, posibleng 2 ton/ekt 
lang ang aabutin ng barayting may 
potensyal na umani ng 10 ton/ekt 

kung mapasubo sa tag-init. Kung 
sadyang ang barayti ay matatag sa 
tagtuyot, maaari pang makakuha 
ng 3 ton/ekt ang may potensyal 
lamang na 5 tonelada. Sa ganitong 
sitwasyon, diskarte ng magsasaka ang 
masusunod,” dagdag niya.

Kay magsasakang Ronnie De Jesus, 
45, ng San Carlos City, Pangasinan, 
mahalaga ang pagpili ng de-kalidad 
na binhi at bagay sa sitwasyon sa 
kanilang lugar. Tatlo sa limang 
ektaryang bukid nya ay umaasa 
lamang sa ulan at ambon bilang 
patubig. 

“Hindi ako basta-basta 
gumagamit ng kung anong binhi ang 
irekomenda sa akin. Kinikilatis ko 
muna ang katangian ng mga ito, lalo 
na para sa aking sahod-ulan na lupain. 
Sinubukan ko ang NSIC Rc192. Umani 
naman ako ng mga 
60 kaban/ekt, pinakamataas na ani 

ko sa nakaraang limang taon,” wika ni 
Mang Ronnie.
Ngayong tag-ulan, nagtanim din si 
Mang Ronnie ng NSIC Rc288 at Rc218. 
Umaasa sya ng maayos na ani. 

KAAKIBAT NA SUPORTA
Hindi lang si Mang Ronnie ang 
naghahanap ng impormasyon upang 
makapiling mabuti ng barayti. Kung 
minsan, wala sa seed center ang 
kursunada nilang binhi.

“Handa ang PhilRice na umalalay 
upang maiwasan at mabawasan ang 
mga negatibong dulot ng El Niño 
sa ating mga magsasaka. Dapat 
maraming mabibili na binhing pang-
El Niño,” ani Executive Director Dr. 
Eufemio T. Rasco Jr.

Para sa karagdagang impormasyon, 
mag-text sa PhilRice Text Center sa 
0920-9111398.
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Kilala ang aerobic bilang paraan ng 
pag-ehersisyo para mapiga ang mga 
bilbil at sobrang mantika sa katawan 
ng tao. Pero alam nyo ba na may 
aerobic din sa pagpapalayan?

Meron nga po! Subalit hindi palay na 
kumekendeng o kumekembot ang 
aming tinutumbok. 

Ang Aerobic Rice Technology (ART) 
ay paraan ng pagpapalayan sa mga 
lugar na kapos sa patubig. Kung 
babalik nga ang El Niño mga Oktubre 
2014 hanggang Marso 2015, gamitin 
ang ART upang masakyan natin ang 
pabagu-bagong klima o climate 
change.

Ayon kay Dr. Josie Valdez, ang 
maginoong program leader ng ART 
sa Bulacan Agricultural State College 
(BASC), nakararaos ang mga binhing 
PSB Rc9 at NSIC Rc192, Rc23, Rc280, 
Rc284, at iba pa kahit limitado ang 
patubig kaya pwede sila sa ART.

“Mainam gamitin ang ART sa mga 
lugar na sahod-ulan, duluhan ng mga 
sakahan na may patubig, at matataas 
na palayan na walang pilapil. Ang ani 
ay 4-6 tonelada kada ektarya,” wika ni 
Valdez.

PAGHAHANDA NG LUPA AT 
PAGTATANIM

Araruhin at suyurin ang tuyong lupa 
gamit ang traktora, araro, at kalabaw. 
Direktang itanim ang 80-100kg binhi 
kada ektarya sa mga tudling na 2-3 
sentimetro (sm) ang lalim at may 
pagitang 25-35sm. 

Pwede ring isabog ang mga 100kg/ekt 
na binhi matapos ang huling pagsuyod 
sa lupa. 

Tabunan ng lupa ang binhi sa 
pamamagitan ng paragus, o traktora 
kung sa tudling nagtanim.

Ayon kay Valdez, maaari ring 
magtanim gamit ang “sapuli” o 
pagsasabog ng binhi bago ang huling 
paghahanda ng lupa gamit ang 
traktora na may rotavator. 

Sa tag-araw, at may pagkukunan 
ng tubig, kailangan ang lingguhang 
pagpapatubig sa lalim na 2-5sm. 
Habang sumasapaw ang palay, 
palubugin ang bukid sa lalim na 5-7sm 
sa loob ng 10-14 araw.

Payo ni Valdez na pagkatapos ng 
unang pagpapatubig 10-15 araw 
matapos tumubo (AMT) ang palay 
ay mag-isprey ng pre-emergence 
na pamatay-damo. Magbomba rin 
ng post-emergence kung lubhang 
kailangan.

Paalala rin ni Valdez ang pagsasabog 
ng apat na sakong complete fertilizer 
(14-14-14)/ekt 12-16 AMT. 

“Sa mga binhing paaga o early-
maturing, magsabog ng tatlong 
sakong ammonium sulfate o 1.5 
sakong urea/ekt 25-30 AMT,” ayon kay 
Valdez.

Kung pahuli o late-maturing ang binhi, 
magpataba 30-35 AMT. Kung tag-
araw, 4 sakong ammonium sulfate o 2 
sakong urea/ekt ang gamitin.

“Anihin, giikin, ibilad, imbakin, at 
ipagiling ang palay sa tamang paraan 

upang mataas ang kalidad ng bigas,” 
saad ni Valdez.

PAGPAPATUNAY

Si Lauro Garcia ng San Ildefonso, 
Bulacan ay gumagamit ng ART simula 
pa noong 2006. 

“Noong araw sa dating paraan, 
nagpapatubig tayo nang 
napakamahal. Bumabayad tayo sa 
mga tao para lang makapagtanim. 
Ngayon po kasi, mas kaunti na ang 
aming kunsumo,” aniya. 

Dagdag nya, “kung gumagastos po 
ako dati ng P20,000/ekt sa dating 
pamamaraan, sa ART ang P10,000 ay 
malaki na.”

Nakabili rin si Mang Lauro ng ilang 
kagamitan, katas ng paggamit ng ART.

“Dati po wala akong hand tractor, 
ngayon ako’y nakabili na. Dahil din sa 
aerobic rice, nakapagtapos na rin ang 
isang anak ko sa kolehiyo,” aniya.

Isang magmamais naman ng 
Ilagan City, Isabela ang sinubukang 
magtanim ng palay gamit ang ART. 
Ayon kay Ricardo Bueno, “Noong 
naipakilala sa amin ang ART, mas 
naging matibay ang aming pananim 
dahil nabubuhay at naaani na sya sa 
kaunting tubig lamang.”

“Ang kagandahan pa nito, puwede na 
kaming magtanim nang Hunyo. Kahit 
kaunti pa ang ulan, mabubuhay na ito.”

Malaki naman ang pasasalamat 
ni Nemencio Concepcion ng San 
Ildefonso, Bulacan pa rin sa aerobic 
rice. 

“Naipagmamalaki naming mag-asawa 
na meron kaming limang anak at awa 
ng Diyos, napagtapos namin sila dahil 
sa pagtatanim ng aerobic rice at iba 
pang pamamaraan ng pagsasaka.”

Katuwang ng BASC ang PhilRice, 
IRRI, DA-RFO 1, 2, at 3 at iba’t-ibang 
pampublikong unibersidad at kolehiyo 
sa karagdagang pananaliksik at 
pagpapalaganap ng ART.

“Noong araw sa dating 
paraan, nagpapatubig 

tayo nang napakamahal. 
Bumabayad tayo sa mga tao 

para lang makapagtanim. 
Ngayon po kasi, mas kaunti 

na ang aming kunsumo. Kung 
gumagastos po ako dati 

ng P20,000/ekt sa dating 
pamamaraan, sa ART ang 

P10,000 ay malaki na.”
- Lauro Garcia

“
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Mahirap nga bang baguhin ang 
nakasanayan na? Iba ang pakiramdam 
kapag sumugal o makipagsapalaran 
tayo sa tuwi-tuwina. Wagi o sawi, 
panalo o talo; tabla o balik-taya -- 
pawang mga rekado ng buhay.

Sanay ang karamihan sa paulit-
ulit na pag-aararo at pagsusuyod 
bago magtanim. Mga P5,000/ekt 
na ang renta ngayon. Kung sariling 
makina, mas mura nang bahagya. 
Sanay rin tayo na habang pinapatag 
ang lupa, lubog ito sa tubig. Paano 
kung pahirapan ang tubig? Kelan 
magmumura ang krudo? Asa ka pa.

Sa nakakasang pagbabalik ng El Niño, 
ipinakikilala ng PhilRice ang Sistemang 
Reduced Tillage. Sa sistemang ito, 
hindi na inaararo ang bukid bago 
tamnan. Konting suyod lang, larga na; 
itutusok na ang punla. 

Isa si Mang Eduardo Policarpio, 50, 
ng Palagay, Cabanatuan City sa mga 
unang sumubok sa sistemang ito.  
“Noong una ay duda ako, dahil tantiya 
ko sangkatutak ang damo. Pero sa 
huli nakumbinsi rin nila ako,” wika ni 
Mang Eduardo.  Mula sa kalahating 
ektarya lamang na isinugal nya sa 
reduced tillage, dalawang ektarya na 
ngayon ang gumagamit ng sistema. At 
nananalo!

PAANO SUBUKAN

Pagkayari ng giikan, ipunin ang lahat 
ng dayami. Kapag malapit na ang 
sakahan, ikalat sa bukid ang mga 
dayami. Organikong abono agad ang 
panalo mo. Ang 5 toneladang dayami 

na giniikan ng 5 toneladang palay ay 
magbibigay ng 25-40 kg N, 3-6kg P, 
60-85 kg K, 2-5kg sulfur, 200-350kg 
silicon, at 2,000kg carbon kung husto 
ang pagkabulok nito. Tataas din ang 
ani nang halos 10 kaban/ekt. Kakapal 
pa ang organic matter sa bukid.

Matapos ikalat ang dayami, patubigan 
ang pinitak sa lalim na 3-5 sentimetro. 
Panatilihing lubog sa tubig ang bukid 
sa loob ng 5-7 araw. Isunod ang unang 
pagdadapa ng pinaggapasan at damo 
gamit ang hand tractor, riding-type 
leveler, o suyod na may harang na 
tabla katulad ng nasa larawan.

Ulitin ang pagdadapa  pagkatapos 
ng 5-7 araw. Panatilihin ang 3-5sm 
na lalim ng tubig. Kung maaari, isang 
araw bago magtanim o magsabog-
tanim, gawin muli ang pagdadapa para 
sa mas maayos na taniman.
 
Ayon kay Celia G. Abadilla, project 
leader ng reduced tillage ng 
PhilRice, napapanatili ng sistemang 
ito ang tubig sa lupa na siyang 
pinakikinabangan ng palay. “Kaya 
naman, nakatitipid ng tubig sa 
sistemang ito,” aniya. Aayusin mo na 
rin lang, isagad mo na.

NANG SUBUKIN

Taong 2011 nang gamitin ni Mang 
Eduardo ang sistemang reduced 
tillage. Napadali ang paghahanda 
ng kanyang lupa. “Dati, kailangan 
na nakabuntot ako sa hand tractor 
hanggang sa pagsusuyod. Iisipin ko pa 
na baka matusok ng suso ang aking 
paa dahil sanay akong nakayapak. 

Ngayon, nakasakay na lang ako sa 
leveler kaya hindi rin ako masyadong 
pagod,” ani Mang Eduardo. 

Nakatitipid din sa oras at gastusin ang 
sistemang reduced tillage. Mga anim 
na oras mas mabilis ang paghahanda 
ng bawat ektaryang lupa. Mga P3,000 
naman ang natitipid nito sa gastos sa 
paggawa at krudo.

Napansin din ni Mang Eduardo na 
hindi hirap ang kanyang makina 
dahil mababaw na ang putik sa bukid 
at hindi na inaararo. Mas mahirap 
magsuwi ang palay kung malalim ang 
putik.

Samantala, umiibabaw lamang 
ang mga buto ng damo kaya kapag 
pinatubigan, natatangay ang mga ito 
at hindi na tumutubo. 

Tumaas ang kanyang ani nang 5 
kaban/ekt kung tag-ulan at 10 kaban 
naman kung tag-araw. Mga 56-59kg 
ang bigat ng bawat kaban ng kanyang 
palay. Ramdam ang kaibahan.

SISTEMANG SUBOK NA!

Kasapi si Mang Eduardo sa 
Makabagong Magsasaka ng Palagay 
Mutipurpose Cooperative, na 
pinagkakalooban ng Landbank of 
the Philippines ng pagkakataong 
makahiram ng Php 50,000 ang bawat 
miyembro. Aniya, nakababayad 
naman ang lahat ng miyembro ng 
kooperatiba. Walang sumasablay. 
May 37 miyembro at 32 sa kanila ay 
gumagamit ng sistemang reduced 
tillage.   
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Maraming magsasaka ang nag-
aalangang magtanim. Takot na 
baka sila ay madehado dahil sa 
pagpapatubig. Ngunit kung ang 
kanilang barayti ay pala-ugat, mas 
madali ito makahanap at sumipsip ng 
tubig. Hindi na masyadong uurong 
ang kanilang ani kahit sasabak pa sa 
El Niño ang kanilang taniman. 
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ANO ANG ROOT PLASTICITY?

Ayon kay Dr. Roel Suralta ng PhilRice 
na dalubhasa sa pag-aaral sa mga 
ugat ng halaman, ito ay isang 
bagong konsepto kung saan makikita 
ang kakayahan ng ugat na humaba 
at magsanga-sanga, depende sa 
kundisyon ng lupang kinababaunan 
nito. Ang lupa ay pwedeng salat sa 
tubig, nitroheno, at iba pa na pawang 
hadlang sa mabilis na paglaki ng 
palay. 

Ayon kay Suralta, “Mahalaga ang 
pagsasaliksik upang maintindihan 
ang puno’t dulo ng konseptong 
root plasticity, depende sa mga 
kakulangan sa lupa. Makikita rin kung 
paano mapapatibay ang resistensya 
ng halaman.  Sa ganun, patuloy 
na lumaki at magbigay ng ani ang 
halaman sa kabila ng mga kasalatan 
sa lupa.”

Sa pananaliksik ni Suralta at mga 
kasama, nakita na ang iba’t ibang uri 
ng root plasticity ay nakadepende sa 
tensyon na iniinda ng palay bunga ng 
kasalatan sa lupa. Ang root plasticity 
ay pinaka-sandata ng halaman tulad 
ng palay upang makaraos, lumago, 
at umani sa kabila ng kakapusan sa 
tubig o pagkain ng halaman sa lupa.

“Ang palay ay malakas kumunsumo 
ng tubig kaya nga ito malusog 
pag itinanim sa matubig na lupa. 
Subalit kung matuyot ang palay, 
mahalagang kaya pa rin nitong 
mabuhay at umani sa tulong ng 
root plasticity. Sa bisa nito, babaon 
ang mga ugat kung saan may 
natitirang tubig, tuloy ang paglaki at 
makapagbibigay pa rin ng malaki-
laking ani,” dagdag ni Suralta.

PAG-ASANG HATID NG 
KAALAMAN SA UGAT 

Sa tulong ng mga pag-aaral sa 
root plasticity, matutukoy ng mga 
siyentipiko ang bahagi ng lahi 
(genes) ng halaman na nagbibigay 
ng ganitong katangian sa halaman. 
Matapos matukoy, maaari nila itong 
isalin sa mga barayti na mataas 

umani upang  maitanim pa rin sa 
mga palayan na kapos sa tubig. 

Ibig sabihin, kung ang mga barayti 
ay may taglay na root plasticity, 
posibleng itaas ang ani lalo na 
sa mga palayang  sahod-ulan at 
kapos sa irigasyon. Sa pagdalaw 
ng  El Niño, may aasahan pa rin 
sa pagpapalayan sa halip na mga 
lamang-ugat ang babandera. 
Sa tulong ng syensiya, hindi ito 
matatawag na suntok sa buwan.

“Kung alam na natin ang genes 
na nagkakaloob ng isang uri ng 
root plasticity, madali na rin nating 
makilala at mapili ang mga palay 
na may taglay nito. Susunod na rito 
ang angkop na pagsusuri upang 
mapatunayan na ang katangiang ito 
ay taglay nga ng isang palay,” hirit pa 
ni Suralta.

PANGONTRA SA DAGOK 
NG EL NIÑO 

Sa madaling sabi, ang pag-aaral sa 
root plasticity ay makapagbibigay 
ng kaalaman ukol sa kakayahan 
ng palay na depensahan ang sarili 
laban sa mapaminsalang epekto ng 
pabagu-bagong klima at maging 
kakulangan ng mapagkukuhanan ng 
tubig. 

Isa sa mga paraan upang masupalpal 
ang masamang epekto  ng El Niño 
syempre ay ang pagtatanim ng mga 
tinatawag na drought-tolerant na 
barayti. Hindi matakaw sa tubig ang 
mga ito, may panlaban pa sa  bagsik 
ng tagtuyot, kasali rito ang root 
plasticity. 

Ang mga halaman ay may kanya-
kanyang karakter upang makaraos sa 
mga panunutil ng El Niño. Syempre,  
malaki ang papel ng bawat isang 
magsasaka upang masigurong hindi 
sila masyadong agrabyado. Dito 
pumapasok ang wais na pagsasaka 
mula sa mga bagong impormasyong 
dala ng siyensiya. 

Sa taghirap o tagginhawa, may 
ibubuga dapat ang magsasaka.
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Ang nakaambang El Niño sa Oktubre 
2014 hanggang Marso 2015 ang 
magtutulak sa maraming magsasaka 
na gumamit ng mga paraan ng 
pagpapalayan na ‘di matakaw sa 
tubig.

Isang paraan ang dry seeding o 
pagsasabog-tanim ng hindi pa 
tumutubong binhi sa tuyong lupa 
habang hinihintay ang pag-ulan. 

Ito ay karaniwang ginagawa sa mga 
sahod-ulan na palayan.

PAGHAHANDA NG LUPA

Ayon kay Dr. Norvie Manigbas ng 
PhilRice, ang paghahanda ng lupa 
ay lubhang mahalaga sa paraang 
dry seeding. Kailangan ang pag-
araro at pagdurog, depende sa uri ng 
lupa, lokasyon, at kung de-makina o 
manwal ang paggawa.

Sa de-makina, mapapadali ang 
paghahanda ng lupa dahil isang beses 
na pag-araro at rotavate o pagdurog 
lamang ang kailangan.

“Kung tama ang paghahanda ng lupa, 
tiyak na kakapit ang binhi sa lupa at 
madali pang marating ng hangin. 
Mapapadali rin ang mga susunod 
pang gawain sa palayan kagaya ng 
pagdadamo at pagpapataba sa lupa,” 
sabi ni Manigbas.
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Pagkatapos ihanda ang lupa, isabog 
ang binhi (broadcasting) o itanim 
nang hanayan (row seeding). Ang 
binhi at pulbos na insecticide o 
fungicide ay maaaring paghaluin 
15-20 oras bago itanim. Isabay sa 
pagsabog ng binhi ang abonong 
posporo at potassium bilang basal 
na aplikasyon. Tapos, maayos na 
tabunan ng kaunting lupa upang hindi 
kainin ng ibon o ibang hayop ang mga 
binhi.

PAGSIBOL AT PAGLAKI 
NG PALAY

Kailangang tantiyahin na uulan sa 
loob ng 2 linggo o mas maaga pa 
matapos magtanim dahil maaaring 
papakin ng ibon at daga ang ibang 
binhi. Kundi ay aamagin ng mga 
mikrobyo sa lupa. Sa halip na 100 
buto ang tutubo, baka 50 na lang ang 
uusbong.

Kung wagas na maulanan ang mga 
binhi, sisibol ang mga ito sa loob 
ng 5 araw. Sa pagpatak ng sapat na 
ulan, unahan ang pagtubo ng mga 
damo at palay. Ayon sa mga pag-
aaral, hanggang kalahati ng aning 

palay ang kayang agawin ng mga 
napabayaang damo.

Magbomba ng pamatay-damo 10 
araw matapos sumibol ang palay. 
Magbomba ulit matapos ang 20 
araw kung madamo pa rin. Bunutin 
ang mga damo sa loob ng 30 araw 
pagkasibol ng palay upang walang 
kaagaw. Alagaan ang palay at 
maglagay ng rekomendadong 
dami ng nitrohenong pataba kapag 
umulan. Ulitin ang pag-aabono 
nito nang 2-3 beses depende sa 
dating ng ulan.

TIPID SA TUBIG
 
“Di kailangan ang tubig kapag 
inihahanda ang lupa para sa dry 
seeding kumpara sa paraang 
lipat-tanim. Walang ibang aasahan 
dito kundi ang ulan,” paliwanag ni 
Manigbas. 

Ang dry seeding ay ginagawa 
lamang kung tiyak na darating ang 
ulan. Sa tunay na buhay, kakambal 
nitong paraan ang swerte-
swertehan. Nakatutulong din ito sa 
panahong kulang ang tubig, ayon 
kay Manigbas.

Ang mga barayti ng palay na subok 
na sa dry seeding ay PSB Rc16, Rc24, 
Rc42, Rc60, Rc62, Rc68, at Rc70.

IBA PANG PARAAN

Upang masiguro na may aanihin at 
kakainin pa rin ang mga magsasaka 
kahit abutan ng tagtuyot ang 
kanilang mga pananim, magtatanim 
din dapat sila ng mais, kamote, 
at kamoteng kahoy. Umaani ang 
mga ito kahit salat sa tubig. Talbos 
man lamang ng kamote ay may 
pakinabang din; lamang-bituka rin, ika 
nga.

“Sa pinangangambahang tagtuyot, 
na hindi sana mangyari, gumamit 
dapat ang mga magsasaka ng early-
maturing na barayti para di abutan ng 
pahirap. Kung mahuhuli naman sila sa 
pagtanim at tila aabutan ng tagtuyot, 
gumamit sila ng drought-tolerant na 
barayti,” mungkahi ni Manigbas.

Alang-alang sa hamon ng El Niño, 
magtanim tayo sa akmang panahon, 
piliing mabuti ang binhi, at itanim sa 
tamang paraan upang maiwasan ang 
gutom at ang ma-El Niño pati pitaka. 
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Mula sa paghahanda ng lupa, 
pagpapalaki hanggang sa bago 
umani ng palay ay kailangan ang 
teknolohiyang kontroladong (lubog-
litaw) pagpapatubig lalung-lalo na sa 
panahon ng El Niño. Sa pamamaraang 
ito, sapat lang ang tubig na gagamitin, 
walang waldasan, at hindi naman 
naaantala ang paglaki ng palay. Ang 
palayan na laging nakalubog ang lupa 
ay mataas ang methane emission.

Bagay na bagay ang lubog-litaw na 
pagpapatubig sa mga sakahang salat 
sa tubig, gaya ng mga umaasa sa 
komunal na irigasyon, de-bombang 
patubig, maliit na imbakan ng tubig, 
at mga nasa duluhan ng mga kanal ng 
patubig.

Payo ni Jovino L. De Dios ng PhilRice, 
sapat na  ang isang linggong 
paghahanda ng lupa, basta lang hindi 
madamo ang bukid, o kaya ay inararo 
muna ito nang tuyo. Kung may mga 
pinaggapasan, 2-3 linggo; 4 na linggo 
kung madamo na, may pinaggapasan 
pa.

Sa panahon ng unang pagpapatubig 
o bago ang simula ng tag-ulan, iayos 
ang mga pilapil at kanal para sa 

agad-agad na pag-araro ng lupa na di 
naaantala. Maglipat-tanim kung tag-
ulan, lalo kung marami ang suplay ng 
tubig. Sabog-tanim naman ang paraan 
kung bitin ang tubig. 

Pantayin nang husto ang lupa habang 
inihahanda upang pantay rin ang  
distribusyon ng tubig. 

Mula sa paghahanda hanggang 30 
araw pagkatapos magtanim ay 2-3 
sentimetro lang ang babaw ng tubig. 
Sapat na ito para lang makontrol ang 
damo. Mas epektibo pa ang paggamit 
ng palay sa mga sustansya sa lupa at 
abono.

Sa paraang lubog-litaw, napapatubo 
nang mahusay ang mga punla, 
nasisiguro ang mabilis na pagrekober 
ng lipat-tanim, napapadali ang 
pagsusuwi na nagreresulta sa pantay-
pantay na pagyabong ng palay. 
Samakatuwid, tabla-panalo agad sa 
ani at kita. Hindi pa bugbog-sarado 
ang bulsa.

Mga 16-35% ang natitipid na tubig 
sa paraang lubog-litaw nang di 
pumapayat ang ani. Naiiwasan ding 
humapay o dumapa ang palay, kaya 

Ayon sa mga dalubhasa, mga 2,000 litrong (10 bariles) tubig ang 
kailangan para umani ng isang kilong palay. Gayunman, maraming 
magsasaka ang walang pakundangan kapag mag-aksaya ng tubig.

madaling anihin ito gamit ang 
makina. Walang gutom, walang 
kumakalam na tiyan.

Habang pinalalaki ang palay, ang 
Alternative Wetting and Drying 
(AWD) technique ay mabisang 
pamamaraan sa pagpapatubig. Ito 
ay isang bahagi ng kontroladong 
irigasyon para magamit nang wasto 
ang tubig, mabalanse ang sustansya 
ng lupa, at mapahusay ang pagdami 
ng ugat at suwi ng palay.

“Sa paggamit ko ng AWD, ang dati 
kong ani na 165 ay 182 kaban na 
ngayon, mabibigat pa,” ayon kay 
Francisco J. Clara, 49, ng Sta. Cruz, 
Zambales.

Naobserbahan din ni Mang 
Francisco na nasa 14-16 ang suwi ng 
palay sa mga dating itinatanim na 
certified seeds. Tumaas ito nang 21-
24 na suwi. Dahil din ito sa paggamit 
ng AWD o lubog-litaw na patubig. 
Sa suwi pa lang, liyamado na ang G. 
Clara.

“Bukod sa tubig, nakatitipid din ako 
ng oras sa palagiang pagsubaybay 
sa patubig,” dagdag ni Francisco.
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Nang dahil sa El Niño, peligrosong 
kapusin sa pagkain at panggastos 
ang mga tatamaang  magsasaka. 
Kaya naman itinutulak ng PhilRice ang 
pagtatanim ng hindi lang palay kundi 
gulay at iba pa, at paghahayupan. 
Bininyagan na ito ng ilang magsasaka 
ng Palayamanan.

Kahit dala ng El Niño ay patak-patak 
lang na ulan, di kailangang lumiban 
sa kainan. Maski El Niño  doon at dito, 
di kailangang pundido ang pitaka mo. 

Kwento ni Julie Gambalan ng Delfin 
Albano, Isabela nakatulong ang mga 
panamin niyang talong, sitaw, at sweet 
pepper para makabawi sa pagkalugi sa 
palay noong tumama ang El Niño sa 
kanila noong 2009.

“Bakbak na ang aking mga palad 
pero tiniyaga kong diligan ang mga 
gulay gabi-gabi. Tinamnan ko ang 
nabakanteng lupa ng mga nanuyut 
at namatay na palay. Kahit papaano, 
hindi napagkaitan ng pagkain ang 

aming hapag,” aniya. “Di rin inamag 
ang pitaka ko.”

Bilang pangumpas sa mga pasakit ng 
El Niño, subukin ang mga pananim 
na pwedeng magtiyaga sa kaunting 
tubig, gaya ng munggo.  Kasama rin sa 
Palayamanan ang pagbabalik sa lupa 
ng mga by-products ng palay, gaya ng 
ipa at dayami.

Sabi ni Dr. Eufemio T. Rasco Jr, PhilRice 
executive director, ang paglalagay ng 
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nasunog na ipa sa mabuhaghag na 
lupain ay pabor sa pagtaas ng ani ng 
munggo hanggang 615 kilo/ekt.  Ang 
pangkaraniwang ani ay 405 kilo/ekt 
lamang.

Payo rin ng PhilRice na ikalat lang 
sa lupa ang mga dayami at huwag 
sunugin. Ang 5 toneladang nabulok 
na dayami ay nakapagbibigay sa lupa 
ng katumbas ng 1-2 sakong urea; 
2-3 sakong muriate of potash; at 
kalahating sakong solophos.

May El Niño man o wala, ang gawaing 
Palayamanan ay nakatutulong din para 
tumaas ang kita ng mga magsasaka.

Alinsunod kay Rasco, sa pagpapa-
Palayamanan di masasayang ang oras 
ng mga magsasaka. Magagamit din 
ang lahat ng sulok ng bukid sa mga 
pananim at paghahayupan. Sagad-
sagaran ang pakinabang.
 
Kung walang ibang trabaho o 
pinagkakaabalahan ang magsasaka, 
meron syang 145 pataas na bakanteng 

araw sa isang taon dahil ang palay ay 
inaalagaan lamang nang mga 110-220 
araw. Sa totoo lang, di obligadong 
nasa bukid ang magsasaka araw-araw. 
Kaya mas mainam, sabi ni Rasco, 
dagdagan ng ibang pananim at mga 
hayop ang libreng lugar sa palayan. 
Huwag pabayaang masayang na lang 
ang mga gintong araw.
 
Sa mga pag-aaral, lumabas na doble 
ang kita sa pagtatanim ng kamatis 
pagkaani ng palay.  Ang pagtatanim 
naman ng sitaw ay nakapagbibigay 
ng kitang P65,000 kumpara sa puro 
palay sa sunud-sunod na 3 taniman. 
Syempre, ito ay kung makatyempo si 
magsasaka ng magandang presyo. 
Swerte-swerte lang.

Hindi lamang dagdag-kita ang 
kainaman ng Palayamanan. 
Nakatutulong din ito sa pagkontrol ng 
peste at pagpaganda ng kondisyon ng 
lupa. 

Pinapakita ng mga pag-aaral na 
ang pagtanim ng pakwan 14-25 

araw bago umani ng palay ay 
nakapagkokontrol ng atake ng 
insektong thrips. Ang sweet pepper 
at talong matapos ang pagpapalay 
naman ay nakababawas ng 
bacterial wilt at nematodes. 
Ang sitaw na turo ay mabisang 
pangontra sa populasyon ng 
nematodes; tumataas pa ang ani 
ng palay nang 30-80%. 

Samantala, ang pag-alaga ng 
tilapia sa palayang may patubig ay 
may 23% na dagdag-kita gaya ng 
nasubukan na ng mga magsasaka 
sa Guimba, Nueva Ecija. Madalang 
pa ang kuhol sa palayan. Pinapapak 
din ng pato sa palayan ang mga 
maliliit pa lang na kuhol.

Ang Palayamanan ay karaniwan 
nang ginagawa ng mga 
magsasaka sa Ilocos Norte at 
Nueva Ecija. Kaya nilang patunayan 
na ito ay hindi lamang pang El 
Niño, kundi panghabang-buhay 
pang hugutan ng dagdag-kita at 
ani.
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Isang sigaw ang narinig, 
alingawngaw pumalaot

At sa buong kapuluan 
nakarating at umabot

Magkukulang daw sa tubig, 
ang ulan ay magdaramot
Lahat ng uri ng pananim 

nanganganib na matuyot
Sa buhay ng sambayanan 

ito ay mariing dagok
Ang El Nino’y kung 

dumating nang wala kang 
nakaimpok.

Ang El Niño kung atin lang 
susurii’y di masama

Kung baga kinakalos, ‘yon 
lang salop na may daya
Ang sa manok ugaliing, 

isang kahig isang tuka
Talikdan na at mag-impok 

pa gang ani ay sagana
Wag sisihin ang sinuman 

kung ikaw ang nagpabaya
Ang araw ay di pa huli 

upang magbagong simula.

Ang El Niño ay panggising 
dun sa mga inaantok
At sa mga tinatamad ito 
naman ay pambulabog
Sa mga taong bulagsak, 
nagtuturo na mag-impok
Sa mga taong manhid na 
ay mariing panghambalos
Sa dalus-dalos humakbang 
ito ay malaking tisod
Upang ating maalala na 
mayroon palang Diyos.

Sa ganyang hamon ng 
buhay dapat na tayong 
natuto
Sa hirap na naranasan, 
nakalipas na El Niño
Kapag iyang tubig pala ang 
nagkulang ng sustento
Iyang palay, maging gulay, 
pati kahoy apektado
Ilog, sapa ay natuyo na 
hanger ang ibang poso
Maging hayop ay namayat, 
nang matuyo pati damo.

PATAYO:
1. Abnormal na paglamig ng tubig sa karagatang Pasipiko 
na nagiging sanhi ng malawakan at matagal na pag-ulan 
sa iba’t-ibang panig ng mundo.

2. Uri ng hangin na humaharang sa paglabas ng init ng 
mundo.

4. Abnormal na pagtaas ng temperatura sa karagatang 
Pasipiko na nagiging sanhi ng malawakang tagtuyot 
sa ibang bahagi ng mundo at tag-ulan naman sa ibang 
bahagi. 
5. Uri ng lupa na nakadepende lamang ang patubig sa 
ulan. 

6. Bansa sa kontinenteng Europa.

8. Pangalan ng bagyo.

PAHALANG
3. Uri ng palay na karaniwang itinatanim sa mga matataas 
na lugar o upland areas.

7. Abnormal na pagbabago ng panahon sa iba’t-ibang 
parte ng mundo.

9. Institusyong nangangasiwa sa pagpapalaganap ng 
mga impormasyong nauukol sa kalagayan ng panahon sa 
bansa.

At sa gitna ng tag-init 
nakatingin sa kawalan

Diyos ko po’y maawa, ang 
palaging dinarasal

Nakagayak na ang binhi ang 
lupa ay naghihintay

Ngunit wala kang magawa 
kung tubig ang siyang kulang

O kung lahat may gaya na 
noon mo napatunayan

Kung mayaman man ang 
lupa, ang tubig ang siyang 

buhay.

At ang bagsik ng El Niño sa 
dumating man o hindi

Sa mga taong pabaya marami 
na ang napalungi

Sa bisyo ay kapit-tuko, tulak 
bahalang ugali

Walang hinayang sa pagod sa 
paglustay ng salapi

Walang tanggi sa barkada 
kahit saan mapagawi

At sa huli ang hantungan, 
katugma’y laging suki.

Tayo’y mga anak ng Diyos 
bago pa tayo nalikha
Ang lahat ng kailangan ay 
una nang inihanda
Kung tayo ma’y nakalimot, 
naging isang alibugha
Magbalik-loob sa Diyos at 
hingin kanyang awa
Eng El Niño ay salot man, 
kung tayo ay nakahanda
Dasal lamang ang katapat 
at bubukal ang biyaya.

Bawat buko ng panahon, sa 
tangkay ng nakalipas
May hapdi man ay may aral 
na sa puso’y nakatatak
Ang sipit ng alimango kung 
kaya lang binabasag
Di sa galit, kung hindi sa 
laman niyang anong sarap
Sa tindi ng dalamhati luha 
man nati’y pumatak
O kay sarap namang 
damhin ang sa Diyos na 
patawad.
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