
Ang Sorjan Cropping System o sistemang Sorjan ay isang paraan ng pagtatanim kung 
saan may mga salit-salitang hukay sa pagitan ng mga kamang taniman o raised beds. 

Ano ang Sorjan Cropping System?

Mainam na paraan ito upang 
makasabay ang mga magsasaka 
sa pabagu-bagong klima, gawing 
mas produktibo ang pagsasaka, at 
masiguro ang regular na kita. 

Ang mga hukay o sink ay maaaring 
magsilbing imbakan ng tubig-ulan 
lalo na sa mga sakahang natutuyo 
(drought-prone) o pahinayin ang daloy 
ng tubig sa mga bahaing lugar. 

Iba’t ibang halaman at isda ang 
maaaring palakihin sa Sorjan upang 
masiguro na may sapat na pagkain at 
kita ang magsasaka kahit na tag-ulan.

Ang mga sumusunod ang mga pwedeng 
itanim o alagaan sa Sorjan:

Hukay o sink
Palay, gabi, o isda (tilapia, hito, gurami)

Kamang taniman o raised bed
Munggo, kamatis, pechay, talong, 
mustasa, upland kangkong, sitaw, 
letsugas, mais, at iba pa

Pilapil o bund
Okra o sitaw

Balag o trellises
Kalabasa, upo, sigarilyas, ampalaya, 
sitaw, o patola
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Inilalarawan sa taas ang mga 
rekomendadong sukat ng pilapil, hukay, 
at kamang taniman. Samantala, maaaring 
magdagdag ng balag o trellises sa ibabaw 
ng hukay.

Masisiguro ng sistemang Sorjan na may 
sapat at masustansyang pagkain ang mga 
pamilyang magsasaka. May protina mula 
sa isda, carbohydrates sa palay, at iba 
pang mahahalagang nutrisyon mula sa 
mga gulay. 

Habang naghihintay ang mga magsasaka 
sa palay sa loob ng 4-5 buwan, naibibigay 
ng Sorjan ang regular na kita dahil sa iba 
pang tanim na mga gulay at pinapalaking 
isda na maaaring ibenta.

Ang kita mula rito ay maaaring gamitin 
para sa pang-araw-araw na gastusin ng 
pamilya habang ang kita mula sa inaning 
palay ay magsisilbing ipon o pampuhunan 
sa susunod na taniman.

Samantala, ang mga rejects o hindi 
naibebentang produkto at pinag-anihan 
tulad ng dayami ay maaaring gamiting 
pagkain ng mga alagang hayop, sangkap 
sa composting o vermicomposting. 

Maaaring mag-eksperimento ang mga 
magsasaka sa kanilang bukid na kahit 
1,000 metro kwadrado lamang. Para sa 
karagdagang impormasyon, mag-text o 
tumawag lang sa PhilRice Text Center, 
0920-911-1398.
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