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Ang cover

Sa isyung ito ay ipinapakita na iba’t iba ang ecosystem ng isang 
lugar o bukirin kaya kinakailangang bumuo ng akmang teknolohiya 
na tutugon dito. Dahil dito ay inilunsad ng PhilRice ang programa na 
Location-Specific Technology Development o LSTD.



P A U N A N G  S A L I T A

 Iba’t iba ang ecosystem  ng bawat lugar o bukirin, mayroong 
palayang may patubig, nababaha, at pinapasok ng tubig-alat. 
Dahil dito, inilunsad  ng PhilRice ang Location-Specific Technology 
Development o LSTD na naglalayong makabuo ng akmang teknolohiya 
na tutugon sa iba’t ibang ecosystem ng isang lugar o bukirin. 

 Nakasaad sa babasahing ito kung paano isinasagawa ang LSTD 
at kung paano makakalahok ang mga magsasaka sa pagbuo ng 
teknolohiyang angkop sa kanilang pangangailangan. Inilalahad din dito 
ang kaibahan ng LSTD sa Tekno Demo.

 Sa kasalukuyan, ang LSTD ay isinasagawa na sa 16 na probinsya 
sa bansa sa pangunguna ng PhilRice Rice Sufficiency Officers.  Ang 
LSTD ay isinasakatuparan sa tulong ng mga itinuturing na “partners” 
ng PhilRice.  Kabilang dito ang local government unit, barangay 
officials, office of the provincial agriculturist at ang mga farmer 
innovators.

  Ang LSTD ay isa lamang sa programang sumusuporta sa Rice 
Self-Sufficiency Plan ng ating pamahalaan na naglalayong makamit 
ang kasapatan sa bigas sa taong 2013 upang matugunan ang 
pangangailangan ng 100 milyong Pilipino. 

     RONILO A. BERONIO
     Executive Director, PhilRice
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 Ano ang LSTD? 

 

Ang Location- Specific Technology Development o LSTD ay programang 
pangmagsasaka na naglalayong makabuo o “mag customize”  ng 
tamang teknolohiya na angkop sa iba’t-ibang ecosystem ng lugar 
o bukid. Ang programang LSTD ay inilunsad bilang suporta sa Rice 
Self-Sufficiency Plan ng ating pamahalaan na naglalayong makamit 
ang kasapatan sa bigas sa taong 2013 upang matugunan ang 
pangangailangan ng 100 milyong Pilipino. 

Ang teknolohiyang PalayCheck®  at Palayamanan® ang siyang 
palalawigin upang makabuo ng akmang teknolohiya na tutugon sa 
bawat  klase ng bukirin. Bukod sa pagbuo ng teknolohiyang angkop 
sa bawat lugar, layunin ng PhilRice sa pakikipagtulungan ng iba 
pang ahensya ng pamahalaan ang makapagbigay ng pagsasanay at 
impormasyon sa mga magsasaka sa palayang may patubig na umaani 
lamang ng 4.2 tonelada  kada ektarya, at 2.9 tonelada  kada ektarya 
naman sa palayang sahod-ulan. 
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 Bakit kailangan ang LSTD? 
Ibat-iba ang ecosystem ng isang lugar o bukirin kaya kinakailangang 
bumuo ng akmang teknolohiya na tutugon dito. 
  
Marami pa rin sa mga 
magsasaka ang hindi 
gumagamit ng akmang 
hakbang o pamamaraan 
ng pagsasaka.  
Kabilang na dito ang 
pagpili ng angkop na 
binhi, pagpapataba, 
pagpapatubig, 
pamamahala sa peste, at 
iba pang pamamaraan. 
Ito ay ilan lamang sa 
mga dahilan kung bakit karamihan sa ating mga magsasaka ay hindi 
pa umaabot ang ani ng 100 kaban kada ektarya kaya mababa ang 
kanilang kita at isa ring  sanhi ng kakulangan sa suplay ng bigas sa 
bansa. 
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 Ano ang pagkakaiba ng LSTD   
sa technology demonstration oTekno Demo? 

Malaki ang pagkakaiba ng LSTD sa 
Tekno Demo. Ang Tekno Demo ay 
tuwirang pagpapakita ng mga bagong 
teknolohiya at ng pagsasaka. Kung 
minsan, ang mga bagong teknolohiya 
at pamamaraan nito ay hindi tuwirang 
akma sa klima, klase ng lupa at antas 
ng pamumuhay at kakayahan ng mga 
magsasaka sa isang lugar. 

Sa pamamagitan ng LSTD, mas masusing mapag-aaralan at 
masusuri ang mga kadahilanan ng mababang ani at kita sa barangay 
at magsagawa ng mga pagsubok ng mas angkop na pamamaraan ng 
pagsasaka. 

Sa tulong ng LSTD, magkakaroon ng “customized” na pag tatanim ng 
palay sa bawat lugar na siyang makapagbibigay ng mataas na ani at 
kita sa pagpapalayan. 
 
Ang LSTD ay isinasagawa sa mga barangay 
sa pangunguna ng mga magsasaka at 
mga lokal na pamahalaan sa tulong ng 
mga Rice Sufficiency Officers (RSO) ng 
PhilRice at ng iba pang mga dalubhasa sa 
pagpapalayan.
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 Ano ang mga layunin ng LSTD? 
  

a. Matukoy at maintindihan ang mga suliranin sa pagsasaka sa 
mga lugar na may patubig na umaani lamang ng 76 kaban 
kada ektarya at 50 kaban naman para sa sahod ulan.

 
b. Magsagawa ng pananaliksik sa mga bukirin upang makabuo 

ng teknolohiyang angkop sa isang lugar na makatugon sa 
problema sa pagsasaka.

 
c. Mas patatagin ang samahan ng PhilRice at  ibang ahensya ng 

pamahalaan gaya ng DA, DA- RFU/RIARCS, BSWM, BPI, OPAg, 
LGU, NIA, DAR, at iba pang pribadong sektor ng lipunan na 
makapagbibigay ng  tuluyang suporta sa mga magsasaka sa 
pagpapataas ng ani at kita sa pag papalayan.

 
d. Bumuo at magpatatag ng mga taga-pagsanay na dalubhasa 

sa pagpapalayan  na siyang magsasanay naman sa mga 
Agricultural Technologists (ATs). Ang mga ATs na nakapagtapos 
sa pagsasanay ang inaasahang  magbibigay ng suporta sa 
mga magsasaka sa pagsasagawa ng LSTD at ganun din sa 
pagpapalaganap ng angkop na teknolohiya para sa isang lugar.  

e. Mas mapalawig pa ang paggamit ng internet, broadcast, TV, at 
mga babasahin sa pagpapalaganap at pagkalap ng kaalaman 
at impormasyon tungkol sa pagpapalayan. 

f. Mapabilis ang pagsubok at pagtanggap ng mga magsasaka ng 
makabagong teknolohiya sa sistema ng pagsasaka.
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 Ano ang pakinabang/benepisyo ng magsasaka 
at ng bansa sa LSTD? 
Sa pamamagitan ng LSTD, inaasahang:

a.      mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka; 

b.      mabawasan ang gastos sa pagsasaka; 

c.      maiwasan ang pagkasayang sa produksiyon (production 
losses); 

d.     maiwasan ang  mga kadahilanan ng mababang ani at kita sa 
pagsasaka  (hindi angkop na binhi at pagpapataba, maling 
paggamit ng  mga pestisidyo, hindi sabay-sabay na pagtatanim 
sa isang lugar at iba pa);

e.     mapangalagaan ang kapaligiran; 

f.      makamit ang sapat na suplay ng bigas; at 

g.     magkaroon ng mabilis at tuwirang pagkatiyak ng mas angkop na 
teknolohiya. 
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 Paano makakasali sa 
LSTD? 

Makilahok sa itatakdang pagpupulong 
sa inyong barangay ukol sa LSTD o 
sumangguni sa mga teknisyan ng  
pamahalaan na nakatalaga sa inyong 
barangay.

 Paano isinasagawa ang LSTD? 
Step 1: Pagsasagawa ng  malawakang pagpupulong  sa barangay upang 

mapag-usapan ang LSTD. Dito na rin  gagawin ang  pagpupulong 
ng ilang  piling  magsasaka sa  barangay  para sa  “Focus 
Group Discussion (FGD)”  upang matukoy at masuri ang mga 
kadahilanan ng mababang ani ng mga magsasaka sa barangay. 

Step 2: Pagpaplano ng LSTD project at Field School sa barangay. 
        

Ang  pagpaplano ng LSTD 
project ay pangungunahan 
ng mga pinuno at  piling 
magsasaka sa barangay 
sa paggabay ng Rice 
Sufficiency Officers (RSOs) 
at ATs. Ang mga RSO at AT 
ang magsisilbing resource 
persons/facilitators sa 
pagpaplano.  Bahagi ng 
pagplano ang pagsuri sa mga 
kadahilanan ng mababang 
ani at kita ng mga magsasaka 
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sa barangay. Base dito, 
gagawin ang disenyo ng 
LSTD trial at ang paraan 
ng pagsasagawa ng 
pagsubok. 

        
         Gagawin rin ang 

detalyadong plano sa 
bawat LSTD trials ng 
tatlong Farm Innovators 
(FI) na nilalaman ang 
lahat ng mga hakbang 
at takdang araw kung kailan ito isasagawa, kabilang na ang 
mga materyales na kailangan at kung sino ang gagawa. Pag-
uusapan rin kung anong mga impormasyon ang kailangang 
kunin at obserbahan sa proyekto kasama na rin ang 
pagtatalaga kung sino at paano ito isasagawa.

Step 3. Bumuo ng mga kasaping magsasaka sa LSTD program 
sa barangay. Kabilang dito ang pagtatalaga ng Farmer 
Innovator(FI). 

  
Paano maging FI: 

1.  May sariling bukid na sinasaka na may sapat na patubig, malapit 
sa daan, hindi lubugin o natutuyot at katulad ng klase ng lupa at 
uri ng mga  palayan sa barangay; 

2.  Sang-ayong makilahok sa mga pagsasanay/pagpupulong at iba 
pang kaganapan patungkol sa LSTD;  

3. Handang ibahagi ang kanyang kaalaman sa pagsasaka at 
sumubok ng makabagong teknolohiya; 

4. May sapat na kakayahang pang pinansiyal para suportahan ang 
mga pagsubok (trials) na gagawin sa LSTD; at 

5. Handang tumulong sa pagkalap at pagsuri ng impormasyon sa 
mga LSTD trials sa kanyang bukid. 

  



February 2010

8

Paano maging participating farmer (PF): 

1.  Sang-ayong makilahok sa mga pagsasanay/pagpupulong at iba 
pang kaganapan patungkol sa LSTD; 

2.  Handang ibahagi ang kanyang kaalaman sa pagsasaka at 
sumubok ng makabagong teknolohiya; 

3.  May sapat na kakayahang pang-pinasiyal para suportahan ang 
mga pagsusubok (trials) na gagawin sa LSTD; at 

4. Handang tumulong sa pagkalap at pagsuri ng impormasyon sa 
mga LSTD trials sa kanyang bukid. 

  
Step 4.  Pagpili ng tatlong bukid sa barangay na pagsasagawaan  

ng mga LSTD projects ayon sa panuntunang nakasaad at 
pagbisita sa mga piling bukirin upang matiyak kung ang lugar 
ay naaayon sa panuntunan ng pagpili ng lugar.  
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Step 5.  Pagsasagawa ng PalayCheck® Field School. 

Lahat ng kasapi PF at FI ay kinakailangan aktibong makilahok sa lahat 
ng pag-aaral tuwing Linggo. 

• Magsagawa ng Agro- 
Ecological System Analysis 
(AESA) sa mga LSTD trials 
tuwing linggo at gamitin ang 
impormasyon na makakalap 
sa pagpili ng angkop na 
pamamaraan na susubukin 
sa bawat hakbang ng 
PalayCheck®.

Step 6. Paghahanda, pagtatanim at pag-aalaga sa LSTD trials. 

• Gumamit ng MOET upang malaman ang wastong uri ng pataba na 
gagamitin. 

• Sundin ang plataporma 
ng PalayCheck® sa 
pagsasagawa at pag-
aalaga ng LSTD trials. 

• Gamitin ang impormasyon 
na makakalap sa AESA 
sa pagsasagawa ng 
PalayCheck®. 

• Magtalaga ng isa sa 
mga kasapi sa LSTD 
sa barangay na siyang mag tatago at mangangalaga ng mga 
impormasyon na makakalap sa LSTD. 
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• Gamitin ang impormasyon na 
makakalap sa LSTD sa pagbuo ng 
“customized” na pamamaraan ng 
pag aalaga ng palay sa barangay. 

        

Step 7. Pagsasagawa ng Field Day

Ang mga kasaping magsasaka kasama ang mga pinuno ng barangay 
ay magsasagawa ng Field Day dalawa o tatlong linggo bago anihin 
ang LSTD trials. Sa pamamagitan ng isang talakayan, alamin ang 
mga obserbasyon ng mga dumalo sa Field Day lalong-lalo na ang 
may kaugnayan sa bagong binhi, paggamit ng pataba, at iba pang 
mga pamamaraan na isinagawa sa LSTD.
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Step 8. Pagsusuri at Pagpaplano para sa susunod na taniman

• Suriin ang mga datos ng nakaraang LSTD trials at pag-usapan kung 
maaari nang bumuo ng “customized technology.”

•  Pag-usapan din kung ano ang dapat na pag-aralan at subukan sa 
susunod na panahon.

 Ano ang katungkulan ng “Partners” sa LSTD? 
Local Government Unit 

a. Pagtatalaga ng ATs na magsasagawa ng LSTD; 

b. Pagpili ng mga barangay na mababa pa ang ani at naaayon                             
sa pamantayan ng pagpili ng mga pagsasagawaan  ng LSTD; 

c. Pagbibigay ng suportang pinansyal; 

d.  Pagpapahiram ng mga kagamitan na kakailanganin sa 
pagsasanay; 

e. Pagsubaybay at pakikipag-ugnayan; at 

f.  Pag-organisa ng mga pagpupulong ng mga magsasaka, Field 
School, at Field day. 

Barangay Officials 

a. Mamuno sa pagpapatawag at pagsasagawa ng pulong sa barangay 
upang ipakilala ang programang LSTD; 

b. Mamuno sa pagpili ng 10-15 magsasaka sa barangay na lalahok 
sa pagbalangkas ng mga kadahilanan ng mababang ani at kita sa 
pagpapalayan sa barangay; 

c. Subaybayan ang matahimik, maayos at matagumpay na pag 
sasakatuparan ng LSTD sa barangay; at 

d. Hikayatin ang mga magsasaka sa barangay na aktibong makilahok 
sa lahat ng kaganapan ng LSTD. 
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Office of the Provincial Agriculturist 

a. Pagpili ng munisipyo na pagsasagawaan ng LSTD; 

b. Pagtatalaga ng ATs mula sa kanilang tanggapan na siyang tutulong 
sa LSTD project; at

c. Pagbibigay ng suportang pinansiyal.

PhilRice

a. Pagsasagawa ng pagsasanay ng Rice Specialists Training Course. 

 Ang PhilRice ang siyang magsasanay sa mga rice production 
specialists na siyang magsasanay naman sa mga magsasaka at 
ATs. Ang mga rice production specialists at RSO naman ang siyang 
mangunguna sa pagsulong ng LSTD. 

b. Pagbuo/Paggawa ng impormasyon sa pagpapalay gamit ang 
telebisyon, radyo, panulat, internet at cellphone. 

 c. Pagbibigay ng mga training materials. 
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d.   Pagbibigay ng mga bagong  binhi ng palay na susubukan sa mga 
barangay. 

e.  Pagtatalaga ng mga RSO 
sa piling probinsiya na 
tutulong sa  pagsasagawa 
ng LSTD. 

Rice Sufficiency Officer (RSO) 

a. Makipag-ugnayan sa DA (RFU, OPAg, LGU) at iba pang sangay na 
makakatulong sa LSTD; 

b.  Magsagawa ng project orientation ukol sa LSTD sa mga piling 
munisipyo at barangay; 

c.  Magsilbing gabay upang maipatupad ang mga gawain patungkol sa 
LSTD; 
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 • Magsilbi bilang isang 
resource person;

•    Magturo ng makabagong 
teknolohiya tungkol sa 
pagpapalayan  at iba 
pang natatanging paksa 
o special topics;

 • Pangunahan ang 
pagkuha ng datos sa 
mga trial sa LSTD;

• Magbigay ng tulong/payo 
patungkol sa problema 
ng mga magsasaka; 

• Bisitahin ang mga bukirin ng mga participating farmers upang 
masubaybayan; 

• Kumuha ng mahahalagang datos gamit ang monitoring form 
na binuo ng Socio Economic Division ng PhilRice upang 
masubaybayan ang pamamaraan ng pagsasaka ng mga kasaping 
magsasaka; at

• Magpalaganap ng mga serbisyo ng OpAPA gaya ng paghikayat sa 
mga magsasaka upang sumali sa Pinoy Farmers Text Center. 
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Farmer Innovator/Participating Farmer 

a.  Makiisa at manguna sa pagsasagawa ng LSTD;

b. Sumunod sa mga rekomendasyon base sa resulta ng mga 
pananaliksik; at

 c. Ilahad sa pamamagitan ng pagsulat at pagpapaliwanag ng mga 
pangyayari sa tanim na palay at pagbibigay ng rekomendasyon 
base sa napag-aralan.

 Gaano katagal isinasagawa  
ang LSTD sa barangay?

Ang pagpapatupad ng LSTD sa barangay sa tulong ng DA-PhilRice  ay 
tatagal ng dalawang taniman. Inaasahan na sa loob ng dalawang 
taniman ay malalaman na kung ano ang angkop na binhi, paraan ng 
pagpapataba, at iba pang pamamaraan upang makamit ang mataas 
na ani ng palay na hindi bababa sa apat na tonelada bawat ektarya 
(tuyong timbang), o 80 sako ng palay na may timbang na 50 kilo bawat 
sako.

Pagkatapos ng dalawang taniman, inaasahan na ang lokal na 
pamahalaan at ang mga magsasaka ay mayroon ng sapat na 
kakayahan na magsagawa ng LSTD sa barangay. Ang PhilRice ay 
patuloy namang makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa 
pagbibigay ng mga makabagong binhi para subukan ng mga FIs sa 
barangay. Patuloy din ang Text Service ng PhilRice at Pinoy Farmer’s 
Internet para tugunan ang mga katanungan ng mga magsasaka at 
mga ATs tungkol sa pagpapalayan.  
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for more information, write, visit or call:

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@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@philrice.gov.ph

PhilRice Batac
MMSU Campus, Batac City 

2906 Ilocos Norte
Tel/Fax: (77) 792-2545, -4702
E-mail: batac@philrice.gov.ph

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

We accomplish this mission through research, development, and extension (RD&E) through our 
central and branch stations coordinating with a network that includes 57 agencies and 70 seed centers 
strategically located nationwide.

Our R&D structure for 2006-2010 includes four programs and 19 major projects. Our interdisciplinary 
programs are favorable environment, unfavorable environment, impact and policy research, and  knowl-
edge management and promotion. With these programs, We aim to develop and promote technologies 
that are ecosystem-based, location- and problem-specific, and profitable to the Filipino farmers. 

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

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

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

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

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