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Sa presyo ng palay

1. Mababa ba ang presyo ng palay sa Pilipinas?

  Hindi. Ayon sa datos ng International Rice Research 
Institute (IRRI) mula 1995 hanggang 2003, ang presyo ng 
palay sa Pilipinas ang pinakamataas kung ikukumpara sa 
China, India, Vietnam, Indonesia, at Thailand. Sa kabuuan 
ng nasabing siyam na taon, ang presyo ng palay natin ay 
mas matass ng 34% hanggang 54% kumpara sa  mga karatig-
bansa. Mula 2004 hanggang 2006, nanatiling pinakamataas 
ang presyo ng palay sa ating bansa bukod sa Indonesia. Ang 
presyo ng palay sa Pilipinas noong 2006 ay PhP 9.40 kada 
kilo, mas mataas sa PhP8.49 na presyo ng China, sa PhP7.16 
ng India, at sa PhP9.27 presyo ng Thailand.  

2. Bakit mataas ang presyo ng palay sa Pilipinas?

  Mataas ang presyo ng palay sa Pilipinas dahil mababa 
ang produksyon o kabuuang ani nito. Noong 2007, 16.24 
milyong tonelada (MT) lamang ang inani natin kumpara 

Presyo ng palay sa bukid sa mga piling bansa sa Asya, PhP/kilo, 1995-2006
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sa 28.03 MT ng Thailand, 35.67 MT ng Vietnam, 55 MT ng 
Indonesia, 143.53 MT ng India, at 186.45 MT ng China. 

 

 

Bukod pa rito, malaki ang gastos sa produksyon ng palay 
sa Pilipinas. Noong 2007, tinatayang  PhP8.00 ang ginastos 
ng mga magsasaka sa produksyon ng bawat kilo ng palay. 
Ayon pa nga sa pag-aaral ng IRRI at PhilRice noong 1999, 
ang gastos sa produksyonkada kilo ng palay sa Central Luzon 
ay PhP4.80. Ito ay mas mataas kaysa sa PhP2.95 ng Central 
plain ng Thailand at PhP3.70 ng Mekong Delta ng Vietnam. 

3. Bakit mataas ang gastos sa produksyon ng palay sa 
Pilipinas?

  Mataas ang gastos sa produksyon ng palay sa Pilipinas 
dahil mahal ang upa sa mga manggagawa sa bukid. Sa 
katunayan, tinatayang 55% ng kabuuang gastos sa bukid 
ay napupunta sa upa sa pag-aani ng palay nang manual  o 
manu-mano  at sa pag-aani na gamit ang maliit na makinang 
pang-giik o thresher, na katumbas ng halos 30 araw ng 
paggawa kada ektarya. Samantalang ang mga magsasakang 
Thai, halimbawa, ay gumagamit ng combine harvester-
thresher na nakatatapos ng paggapas, paggiik, at pagsasako 
ng palay sa loob lamang ng  5 araw na paggawa. Dahil dito, 
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ang mga magsasakang Thai ay nakatitipid ng hanggang 66% 
ng gastos sa upa kumpara sa mga magsasakang Pilipino.

4. Kung sinasabing mataas ang presyo ng palay sa Pilipinas, 
bakit mahirap pa rin ang mga magsasaka dito?

  Noong 2007, 3.8 tonelada bawat ektarya ang 
karaniwang ani ng mga magsasakang Pilipino. Sa presyo ng 
palay na PhP11.21 kada kilo, tinatayang kumita sila sa loob 
ng isang taon ng PhP85,196. Subalit, kung ibabawas pa dito 
ang gastos sa produksyon kada kilo ng palay na PhP8.02, na 
katumbas ng PhP60,952 sa loob ng dalawang taniman kada 
taon, lumitaw na PhP24,244 lamang ang kanilang netong 
kita. At kahit pa pinakamataas ang netong kita ng mga 
magsasaka sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asya, 
nahihirapan silang kumita ng malaki dahil maliliit lamang 
ang lupang sinasaka nila na karaniwang 1.14 ektarya lamang. 
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5. Bakit mababa ang suplay ng palay natin?

  Isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang suplay 
ng palay sa Pilipinas ay ang maliit na lupang ginagamit sa 
pagsasaka. Ang Thailand ay mayroong 60% na mas malaking 
lupain kumpara sa 9.7 milyong ektarya ng Pilipinas (NSO, 
2002). Bukod pa dito, 32% lamang ng sakahan sa Pilipinas 
ang tinatamnan ng palay kumpara sa 62% ng Vietnam at 
57% ng Thailand. Ayon sa datos noong 2007, ang Pilipinas 
ay mayroon lamang 4.27 milyong ektaryang taniman ng 
palay kumpara sa 7.34 milyong ektarya ng Vietnam at 10.43 
milyong ektarya ng Thailand. Gayundin, ang mga bansang 
may mataas na produksyon ng palay gaya ng Thailand, 
Vietnam, Myanmar, at China ay mayroong malalaking ilog na 
akma para sa pagtatanim ng palay. Sa kabilang banda, ang 
Pilipinas at iba pang bansa na may mababang produksyon 
ng palay gaya ng Indonesia, Japan, at Sri Lanka ay mga 
kapuluang walang malalaking ilog na maaaring sumuporta sa 
malawakang irigasyon. 
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6. Paano natin mapabababa ang gastos sa produksyon ng 
palay sa Pilipinas?

  Mapabababa natin ang gastos sa produksyon ng palay 
sa Pilipinas kung ang mga magsasaka ay gagamit ng mga 
teknolohiyang hindi masyadong nangangailangan ng manu-
manong paggawa gaya ng combine harvester-thresher at 
drumseeder. Ang paggamit ng mga sistema at teknolohiyang 
makapagpapataas ng ani gaya ng PalayCheck, hybrid at 
sertipikadong inbred na barayti ay makatutulong din nang 
malaki, lalo pa kung ang mga ito ay makababawas din sa 
mga gastusin sa bukid. 

Sa presyo ng bigas

7. Mahal ba ang presyo ng bigas sa Pilipinas? 

  Oo. Gaya ng palay, ang presyo ng bigas sa Pilipinas ay 
isa din sa mga pinakamataas sa mga papaunlad na bansa sa 
Asya. Base sa estadistika ng iba’t-ibang bansa noong 2006, 
ang presyo ng bigas sa Pilipinas (PhP21.35/kilo) ay mas 
mataas ng 37% kaysa sa Thailand (PhP15.57/kilo) at 32% 
kaysa sa Vietnam (PhP16.10/kilo).

Presyo ng palay at bigas (PhP/kilo) sa piling bansa sa Asya, 2006
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8. Bakit mahal ang bigas sa Pilipinas?

  Mahal ang bigas sa Pilipinas dahil mataas ang presyo ng 
palay at malaki ang gastusin bago ito maging bigas. Bukod 
pa dito, malaki ang inaabot ng gastos sa pagtitinda nito 
sa merkado dahil sa mataas na interes ng pautang sa mga 
traders na inaabot ng hanggang 15% kada taon. Ito ay hamak 
na mas malaki kaysa sa 6% na interes na binabayaran ng mga 
magsasaka sa Thailand. 

  Isa pang dahilan ng mataas na gastos ng mga traders 
ay ang paggiling sa tig-kaunting palay. Habang sa Thailand 
ay gumigiling ng 90,000 tonelada kada taon, tayo ay 10,000 
tonelada lamang na nakapagreresulta sa mataas na gastos 
ng paggiling ng palay kada kilo. Gayundin, ang napakaraming 
middlemen o ahente sa sistemang pangmerkado ng palay ay 
nakapagpapataas din ng presyo ng bigas. 

9.  Paano tayo magkakaroon ng mas murang bigas?

  Ang mababang presyo ng palay ay siguradong 
makapagpapababa ng presyo ng bigas. Ito ay magagawa 
sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang 
samantalang nakapagpapababa ng gastos sa produksyon ay 
nakapagpapataas naman ng ani. Bukod pa dito, 
makatutulong din ang mababang 
interes ng pagpapautang sa 
mga bumibili ng palay at mga 
rice millers o tagagiling ng 
palay, at ang pagtatayo ng 
mga sentrong bagsakan 
ng palay. Ang mababang 
interes ay makatutulong 
upang mapababa ang 
kailangang kapital 
ng mga tagagiling ng 
palay at negosyante. 
Ang mga sentrong 
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bagsakan ng palay naman ay makapagpapabawas ng mga 
ahente sa merkado. Kapag bumaba ang dami ng mga ahente 
sa merkado, tataas ang kompetisyon sa mga mangangalakal 
o negosyante ng bigas at ito ay maaaring magdulot ng mas 
mababang presyo ng bigas. 

Sa seguridad sa pagkain at 
self-sufficiency sa bigas

10. Ano ang food security sa bigas?

  May dalawang antas ang food security o kasiguruhan 
sa pagkain: ang pambansa at pantahanang seguridad 
o kasiguruhan. Ang pambansang kasiguraduhan ay ang 
pagkakaroon ng mga Pilipino ng sapat na mabibiling de-
kalidad na bigas na maaaring galing sa produksyon ng bansa 
o nagmula sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-aangkat 
(kabilang na ang food aid o tulong-pagkain). Samantala, 
ang pantahanang 
seguridad ay 
ang kakayahang 
makakuha o 
magkaroon ng 
sapat na bigas 
sa lahat ng oras 
kada tahanan o 
indibidwal na tao.
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11.	 Ano	ang	rice	self-sufficiency?

  Ang self-sufficiency sa bigas ay ang kakayahan ng bansa 
na tugunan ang pansarili nitong pangangailangan sa bigas. 
Sa madaling salita, kapag may self-sufficiency ay hindi na 
aangkat ng bigas at bagkus ay magkaroon ng sapat na bigas 
mula sa sarili nating mga palayan nang hindi alintana kung 
ano man ang presyo ng produksyon nito. 

12.	 Maituturing	ba	nating	self-sufficient	sa	bigas	ang	ating	
bansa?

  Hindi. Ayon sa nag-repaso sa produksyon at konsumo 
ng bigas simula 1970 hanggang 2008, 9 na taon lamang sa 
loob ng 38 taon  tayo nagkaroon ng self-sufficiency sa bigas. 
Sa kabuuan, ang bansa ay may produksyon ng bigas na sapat 
lamang para sa 90% ng populasyon ng mga Pilipino. Noon 
ngang 2007, tayo ay mayroon lamang 85% self-sufficiency 
sa bigas na nangangahulugan ng 15% na kakulangan sa 
suplay. Bukod pa dito, simula taong 2000, mabilis tumaas 
ang porsyento ng inaangkat nating bigas. Tumaas ito ng 16% 
kada taon na nagbigay dahilan upang tayo ay magkaroon ng 
pinakamataas na pag-angkat ng bigas sa buong mundo noong 
2007 at 2008. 

13.	 Kaya	ba	natin	maging	self-sufficient	sa	bigas?

  Oo. Sa kasalukuyang ani ng mga magsasaka na 3.8 ton/
ekt, kinakailangan na lamang magdagdag ng 3.23 kaban kada 
ektarya kada taon para makamit natin ang self-sufficiency 
sa bigas sa 2013. Kung tutuusin, ang sektor ng pagpapalay 
ay kailangang magkaroon ng dagdag na isang tonelada 
sa produksyon nito ng palay sa loob ng 6 na taon upang 
mapataas ang ani ng 4.17% kada taon o upang maging self-
sufficient sa bigas. Ang pagtaas ng ani ng mga magsasaka ay 
magreresulta sa ating pagiging self-sufficient sa bigas at  sa 
pagkakaroon ng kasiguruhan sa pagkain. 
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Sa kalakalan ng bigas

14. Bakit nag-aangkat ng bigas ang Pilipinas?

  Kulang ang 
produksyon ng bigas 
sa Pilipinas kumpara 
sa pangangailangan ng 
mga Pilipino. Dahil dito, 
kailangang mag-angkat 
ng bigas upang punan 
ang anumang kakulangan 
nito. Halimbawa, noong 
2007, ang Pilipinas ay 
may produksyon na 10.56 
metriko tonelada (MT) ng 
bigas habang 12.49 MT ang kailangang bigas ng mga Pilipino. 
Ito ay nangahulugan ng 1.93 MT na kakulangan sa bigas sa 
bansa kung kaya’t umangkat ang Pilipinas ng 1.8 MT mula sa 
Thailand at Vietnam para punan ang kakulangang ito. 

15. Bakit pa nagbebenta ng bigas ang Pilipinas sa ibang 
bansa kung nag-aangkat lang din pala ito?

  Ang paniniwala ng karamihan, ang isang bansa ay 
nagbebenta ng bigas sa ibang bansa dahil may sobra itong 
bigas. Subali’t, hindi ito 
totoo. Ang katunayan, 
maaaring maglabas ng 
bigas ang isang bansa 
kahit ito pa ay walang 
sobrang suplay bilang 
isang estratehiya upang 
madagdagan ang kita ng 
bansa. 
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  Halimbawa, maaari nating i-export o iluwas sa ibang 
bansa ang mga de-kalidad na barayti ng bigas. Mabibili ito 
sa mas mataas na presyo sa ibang bansa kaysa dito sa atin. 
Kung kaya’t habang tayo ay nag-aangkat ng murang bigas, 
ibinebenta naman natin ang mga de-kalidad nating bigas 
sa mga mayayamang tao sa ibang bansa na nakatutulong sa 
bansa upang magkaroon ng mas malaking kita na magagamit 
naman sa pagbili ng mas murang bigas. 

16. Ano ang rice trade liberalization?

  Ang rice trade liberalization o kalayaan sa kalakalan 
ng bigas ay nangangahulugan ng pagiging bukas ng merkado 
ng bigas natin sa kalakalang pandaigdigan. Sa ganitong 
sitwasyon, ang mga 
inangkat na bigas 
ay darating lamang 
kung ito ay mas 
mura sa presyo ng 
bigas na dito inani 
sa bansa.  Kaugnay 
nito, ang Pilipinas 
ay makapagbebenta 
lamang ng bigas sa 
ibang bansa kung 
ito ay mas mura 
sa pandaigdigang 
merkado.

17. Ano ang bentahe ng trade liberalization?

  Isa sa mga bentahe ng trade liberalization ay ang 
makapagbigay sa mga Pilipino ng mas murang bigas, at ito 
ay sa pamamagitan ng mga inangkat na bigas. Makatutulong 
ito upang mas maraming mabiling bigas ang sweldo ng mga 
Pilipino.  
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18. Ano ang hindi magandang naidudulot ng trade 
liberalization?

  Ang trade liberalization ay magpapababa ng presyo 
ng bigas dahil sa pagiging bukas ng ating bansa sa mga 
murang bigas ng ibang bansa. Dahil dito, mapipilitan ang 
mga Pilipinong magsasaka na ibenta ang palay nila sa mas 
murang halaga upang ito ay mabili pa rin sa ating merkado. 
Ang ganitong sitwasyon ay magpapababa ng kita ng mga 
pamilyang nakadepende ang kita sa bigas.

19. Ano ang pananagutan ng gobyerno ng Pilipinas sa trade 
liberalization?

  Mula noong December 2006, pinayagan ng World 
Trade Organization (WTO) ang gobyerno ng Pilipinas upang 
panatilihin ang Quantitative Restrictions (QRs) sa bigas 
hanggang 2012. Pagkatapos nito, ang QRs sa bigas ay 
magiging tariff o buwis na ipapataw sa mga bigas o palay na 
lalabas at papasok sa bansa. 

20. Ano ang quantitative restriction (QR)?

  Ang quantitative restriction ay tumutukoy sa dami 
ng bigas na maaaring angkatin at ibenta sa merkado sa 
kasalukuyang presyo. Ito ay 
upang maiwasan ang pagbaha 
ng mga murang inangkat na 
bigas sa lokal na merkado. 
Gayundin, ito ay upang 
protektahan at tulungan 
ang ating mga magsasaka na 
maghari pa rin sa merkado ng 
bigas sa bansa. Isang komite 
sa Kagawaran ng Agrikultura 
ang nagtatalaga ng dami 
ng bigas na maaari nating 
angkatin. 
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21. Ano ang taripa?

  Ang tariff o taripa ay isa pang uri ng pangkalakalang 
proteksyon. Ito ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga 
inangkat na bigas upang maging kapresyo nito ang bigas dito 
sa bansa. Dahil dito, ang mga mangangalakal ay mag-aangkat 
lamang ng bigas sa lebel na kung saan kikita sila pagsamahin 
man ang presyo ng inangkat na bigas at ang taripa nito. 

22. Ano ang General Agreement on Tariffs and Trade?

  Ang General Agreement on Tariffs and Trade o GATT 
ay isang kasunduan 
sa pagitan ng mga 
estado at ibang 
interesadong 
partido ukol sa 
mga alituntunin 
sa pangangalakal. 
Ito ay pundasyon 
ng sistemang 
pangangalakal 
ng World Trade 
Organization. Ang 
mga bansang pumirma 
sa kasunduan ay 
nagkakasundo sa mga ipatutupad nilang mga batas. Sa 
kabuuan, bawa’t kasunduan ay nagtatali sa mga miyembro 
nito upang bawasan ang mga taripa na mayroong espesyal 
na pagtrato sa bawa’t produkto, at kadalasan ay may hindi 
isinasali at may modipikasyon sa bawa’t bansa. Gayunman, 
ang pagpasok sa kasunduang ito ay malamang na magwalang-
bahala o pumigil sa espesyal na pagtrato sa bigas sa ating 
bansa.  
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23. Ano ang nangyayari kapag kakaunti ang suplay ng bigas 

sa pandaigdigang merkado?

  Kapag kakaunti ang suplay ng bigas sa pandaigdigang 
merkado, inaasahang ang presyo ng bigas ay tataas. 
Tumataas ang presyo ng bigas tuwing hindi sapat para sa 
pangangailangan ng mga tao ang suplay nito.

  Kahit gaano man kaliit ang kakulangan ng bigas sa 
merkado, magkakaroon ito ng epekto sa presyo ng mga 
lokal na bigas kung walang gagawin ang gobyerno dahil 
ang Pilipinas ay isa sa mga bansang malakas umangkat ng 
bigas. Halimbawa, noong tumaas ang presyo ng bigas sa 
pandaigdigang merkado ay umabot ang halaga ng bigas sa 
$1 (PhP42.00) kada kilo. Dahil dito, tumaas din ang presyo 
ng mga lokal na bigas mula PhP25.80/kilo noong Enero 2008 
hanggang PhP35.45/kilo noong Mayo 2008. Hindi masyadong 
naramdaman ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo nito 
sa pandaigdigang merkado dahil ang gobyerno natin, sa 
pamamagitan ng National Food Authority (NFA), ay nagbenta 
ng mga bigas sa mas murang halaga. 

24. Mas matatag ba at mas maaasahan ang pandaigdigang 
kalakalan ng bigas kaysa sa lokal na kalakalan? 

  Bukod noong 2008, na kung kailan ang ilang bansa ay 
naghigpit sa kanilang polisiya sa pag-export o pagluluwas ng 
bigas, ang pandaigdigang kalakalan ng bigas ay mas matatag 
at mas mapagkakatiwalaan. Katunayan, tumaas sa 7% noong 
2008 mula 3.4% noong 1990 ang bahagi ng pandaigdigang 
kalakalan ng bigas. Ayon sa Food and Agriculture 
Organization (FAO), humigit-kumulang sa 31.3 MT ng bigas 
ang ikinalakal sa buong mundo noong 2007; 28.4 MT noong 
2008; at 30.0 MT naman ang sinasabing ikinalakal noong 
2009. Gayundin, ang mga export ay inaasahang tataas dahil 
mas maluwag na ang mga alituntunin ukol dito samantalang 
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ang pag-aangkat ng bigas ay inaasahang bababa, lalung-lalo 
na sa Bangladesh, Malaysia, at Pilipinas. 

  Ang mga programa ng gobyerno, kabilang ang 
mga pinaigting na teknolohiya sa pagpapalay gaya ng 
mga barayting may panlaban sa sakit at mataas umani 
(sertipikado at hybrid na binhi) at mga imprastrakturang 
pang-irigasyon, ay nakatulong ng malaki sa matatag at 
maaasahang suplay ng bigas sa pandaigdigang merkado. 
Gayundin, sa ngayon, marami nang bansa, gaya ng Thailand 
at Vietnam, ang nagpakahusay sa pag-export ng bigas upang 
sila ay mapabilang sa mga maaasahang tagapagbenta nito. 

Sa bilihan ng bigas

25. Bakit ibinebenta kaagad ng mga magsasaka ang kanilang 
palay matapos anihin? 

  Ibinebenta kaagad ng mga magsasaka ang kanilang 
palay matapos anihin upang makabili ng pagkain ng 
kanilang pamilya, upang 
mayroong ipambayad sa mga 
pangangailangang pang-
medikal o pang-edukasyon, at 
upang bayaran ang kanilang 
mga utang. Kadalasan, hindi 
na nila mahintay na tumaas 
pa ang presyo ng palay bago 
ito ibenta dahil wala silang 
pagpapatuyuan at wala rin 
silang  maayos na pagtataguan 
nito na kinakailangan sa pag-
iimbak ng palay sa matagal 
na panahon. Kaya para sa 
kanila, ang pag-iimbak ng 
palay ng isang buwan ay 
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mangangahulugan ng higit na pagbaba ng presyo dahil 
papangit lang ang kalidad nito. 

26. Bakit pinaghahalu-halo ng mga tagagiling o miller ang 
iba’t-ibang barayti ng bigas? 

  Maraming barayti ng palay ang ibinebenta ng mga 
magsasaka sa mga millers o tagagiling. Bukod dito, iba’t-
ibang panahon at hindi maramihan kung magbenta ng 
kanilang palay ang mga magsasaka. Dahil dito, pinaghahalu-
halo ng mga taga-giling ang mga barayting unang naibebenta 
sa kanila upang hindi ito maging magastos. Hindi praktikal 
para sa kanila na gilingin ang bawa’t dating ng palay ayon sa 
barayti.

27. Sinu-sino ang mga taong may kinalaman sa bentahan ng 
palay mula sa bukid hanggang sa mga tindahan?

  Karaniwan, ang mga magsasaka ay napipilitang 
magpunta sa maliliit na bilihan ng palay o buying stations 
upang magbenta ng ani dahil hindi sila napupuntahan ng 
mga mamimili sa kanilang bukid. Ang mga buying stations 
ang nagbebenta sa mga taga-giling ng palay. Matapos gilingin 
ang palay, ibinebenta naman ito ng mga taga-giling sa 
mga wholesalers, na siyang namamahagi sa mga tindahang 
nagtitingi o market retailers, kung saan dito bumibili ng 
bigas ang mga mamimiling Pilipino. 
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Sa pagpapautang

28. Bakit mas pinipili ng mga magsasakang umutang sa 
impormal na sektor kaysa sa mga pormal na sektor?

  Sa pag-aaral na ginawa ng Agricultural Credit Policy 
Council (ACPC) noong 2000-2001, sinasabing mas gusto ng 
mga magsasaka na umutang ng kapital mula sa impormal 
na sektor dahil mas mabilis makautang dito. Bukod pa dito, 
mas kaunti ang mga kailangang papeles, walang kailangang 
kolateral, mas madaling puntahan at lapitan, at flexible o 
nababago ang mga kasunduan kung kaya’t mas gusto sila ng 
mga magsasaka kahit pa mas mataas ang interes ng pautang 
nila. 

 

Best practices of informal lenders in 
the Philippines (2000-2001)

Flexible/easy 
loan terms
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interest rate
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Easy access
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requirements
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Others
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release of 
loans
19%

Non-
requirement 
of collateral
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Pinakamainam na gawi ng impormal na nagpa-
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pagpapalabas 

ng utang 
19%

Kaunti lang 
ang papeles

19%
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14%
Madaling lapitan

13%

Mababang 
interes

12%
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10%

Iba pang dahilan
13%
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29. Bakit mas mataas magpatong ng interes ang mga 
impormal na tagapagpautang kaysa sa mga pormal na 
tagapagpautang?

  Ang mga impormal 
na tagapagpautang ay 
nagpapatong ng interes na 
umaabot ng 20% bawa’t 
buwan upang punan ang 
posibleng pagkukulang ng 
ibang mangungutang na hindi 
makapagbabayad sa takdang 
panahon. Upang siguruhing 
hindi sila malulugi, isinasama 
na nila sa interes ang bayad 
sa posibilidad ng di-pagbayad 
sa inutang. Sa ganitong 
gawain, kahit papaano ay 
mapupunan ng mga nagbabayad ang pagkukulang ng mga 
hindi nagbabayad. 

30. Bakit masyadong mapili sa papautangin ang mga pormal 
na tagapagpautang?

 Ang mga pormal na institusyon ay umiiwas sa mga pautang 
na may kinalaman sa agrikultura dahil mataas ang kaakibat 
nitong peligro sa pagtatamo ng mataas na ani na dulot ng 
bagyo, baha, peste, sakit, at panganib sa merkado gaya 
ng mababang presyo ng palay. Ang mga peligrong ito na 
hinaharap ng mga magsasaka ang nagiging dahilan kung 
bakit hirap sila na bayaran ang kanilang mga utang. Bunga 
nito, ang mga pormal na institusyon ay walang kakayahang 
ipagsapalaran ang operasyon nito sa mga nangungutang sa 
kanila sapagkat hindi sila maaaring magpataw ng mataas 
na interes. Ang mga pormal na institusyon, gaya ng bangko, 
ay may kailangang interes na imentena para sa pang-
agrikulturang pautang dahil may mga batas na sinusunod ito.
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Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa:

Philippine Rice Research Institute
Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: (044) 456-0285; -0258 local 226, 264, or 512
Farmers’ Text Center: (+63) 920-911-1398

Hinihiling na magbigay ng kaukulang pagkilala kung ninanais na kopyahin 
ang anumang nilalaman ng babasahing ito.
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For more information, write, visit or call:

PhilRice
We are a government corporate entity attached to the Department of Agriculture. We were 

created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop 
high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipi-
nos.

We accomplish this mission through research and development work in our central and six 
branch stations, coordinating with a network that comprises 57 agencies and 70 seed centers 
strategically located nationwide.

To help farmers achieve holistic development, we will pursue the following goals in 2010-
2020: attaining and sustaining rice self-sufficiency; reducing poverty and malnutrition; and 
achieving competitiveness through agricultural science and technology.

We have the following certifications: ISO 9001:2008 (Quality Management), ISO 
14001:2004 (Environmental Management), and OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series).

Philippine Rice Research Institute

Department of Agriculture

®

®

PhilRice Central Experiment Station
Science City of Muñoz 

3119 Nueva Ecija
Trunklines: (44) 456-0277, -0258, 

-0649, -0426, -0433
Telefax: (44) 456-0651 to 52 loc 218, 

261, 309, 413, 512, 515, and 529
Text Center: 0920-911-1398

E-mail: prri@email.philrice.gov.ph
Website: http://www.philrice.gov.ph

PhilRice Agusan
Basilisa, RTRomualdez 
8611 Agusan del Norte

Tel: (85) 818-4477; 343-0778
Tel/Fax: 343-0768

E-mail: agusan@email.philrice.gov.ph

PhilRice Batac
17 Tabug, Batac City 

2906 Ilocos Norte
Tel/Fax: (77) 792-2545, -4702

E-mail: batac@email.philrice.gov.ph

PhilRice Isabela
San Mateo, 3318 Isabela
Tel/Fax: (78) 664-2280, -2954
E-mail: san_mateo@email.philrice.gov.ph

PhilRice Los Baños
UPLB Campus, College 
4031 Laguna
Tel: (49) 536-3631 to 33
Fax: 536-3515; -0484 
E-mail: los_banos@email.philrice.gov.ph

PhilRice Midsayap
Bual Norte, Midsayap
9410 North Cotabato
Tel: (64) 229-8178 
Tel/Fax: 229-7242
E-mail: midsayap@email.philrice.gov.ph

PhilRice Negros
Cansilayan, Murcia
6129 Negros Occidental
Tel/Fax: (34) 446-0835
E-mail: negros@email.philrice.gov.ph

PhilRice Field Office
CMU Campus, Musuan 
8710 Bukidnon
Tel: (088) 222-5744 


