Ano ang Climate Change?
Ang climate change ay ano mang pagbabago ng klima sa loob ng
maraming taon bunga ng mga pangyayari sa kalikasan o dulot ng mga
aktibidades ng katauhan (IPCC, 2007).
Ang pagbabago ay inaabot ng isang dekada o higit pa. Ito ay maaaring
resulta ng pagbabago ng enerhiya ng araw, o pagputok ng bulkan.
Maaaring resulta rin ito ng natural na proseso sa sistema ng klima tulad
ng pagputok ng mga bulkan at malakihang pagbabago sa sirkulasyon
ng karagatan, at ng mga gawain ng tao tulad ng paggamit ng fossil fuel
at gawain sa agrikultura.
Ang global warming ay abnormal na pag-init ng karaniwang
temperatura sa mundo, na nagiging dahilan ng climate change.
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Paano nakapag-aambag ang mga gawain ng
tao sa climate change?
Ang mga gawain ng tao katulad ng pagsunog ng fossil fuel, naiibang
paggamit sa lupa, paghahayupan, at paggamit ng pataba at irigasyon
sa agrikultura ay nagreresulta sa pagdami ng greenhouse gases (GHG,)
tulad ng carbon dioxide (CO2), methane (CH4), at nitrous oxide (N2O).
Pinalalakas ng mga ito ang greenhouse effect at lalo pang nagpapainit
sa mundo.
Dahil sa mabilisang paglago ng mga gawaing pang-ekonomiya at
pang-industriya mula noong ika-18 siglo, sobra-sobra na ang paggamit
ng enerhiya at likas na yaman. Mula sa kalagitnaan ng ika-18 siglo,
nagkalat ang bilyun-bilyong tonelada ng CO2 sa kalangitan mula sa
paggamit ng fossil fuel at paggawa ng semento. Bago ang industrial
revolution, ang antas ng CO2 sa himpapawid ay 280 parts per million
(ppm) lamang. Noong Enero 2016, umabot na ito sa 402 ppm-tumaas
nang 44%. Ang mga bansang Amerika at Tsina ang pinakamalakas
magbuga ng mga GHG.
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Anu-ano ang mga palatandaan ng climate
change sa Pilipinas?
Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical
Services Administration (DOST-PAGASA), mula 1951 hanggang
2006, tumaas nang 0.35°C, 0.89°C, at 0.61°C ang pinakamainit,
pinakamalamig, at karaniwang taunang temperatura. Mula 1961
hanggang 2003, dumalas ang maiinit na araw at gabi, at dumalang din
ang malalamig na araw at gabi.
Dumami ang mga araw na maulan. Ang paghaba ng panahon ng tagulan at malakas na pag-ulan ay naging dahilan ng biglaang pagbaha,
pagguho ng lupa, at paglubog ng mga mabababang lugar. Sa mga
nakaraang dekada, nasa 15 hanggang 20 bagyo ang pumapasok sa
bansa at inaasahang lubhang lalakas pa ang mga ito. Mas madalas at
matindi ang pagkakaroon ng tag-tuyot.
Tumataas ang tubig-dagat na nagdudulot ng pagpasok ng tubig-alat
sa mga sakahan na malapit sa karagatan.

Saang mga lugar sa Pilipinas ang delikado sa
pananalasa ng climate change?
Pinakamalaki ang posibilidad na iinit ang temperatura sa Mindanao at
Gitnang Visayas. Malamang magbago ang pag-ulan sa Gitna, Timog,
at Timog-Silangang Luzon, at Silangang Visayas. Delikado rin sa mga
sama ng panahon at bagyo ang Hilagang Luzon, Timog-Silangang
Luzon, at Silangang Visayas.
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng tagtuyot sa Gitna at
Kanlurang Mindanao. Maaaring makaranas ng mga panganib dulot ng
klima at panahon ang Timog-Silangang Luzon at Kanlurang Visayas.
Ang Gitnang Luzon at Silangang Mindanao, na palay ang pangunahing
tanim, ay masasabak sa panganib dulot ng klima.
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EPEKTO NG CLIMATE CHANGE SA
PAGPAPALAYAN:
Ano ang mga pangunahing epekto ng
climate change sa pagpapalayan?
Kabilang sa mga masamang epekto ng climate change ay ang pag-taas
ng temperatura, pagdalas, paglala, at paghaba ng tagtuyot, pagbaha,
at pagbagyo; pagbabago sa panahon at distribusyon ng ulan; pagkasira
ng lupa; at pagtaas ng tubig-dagat na magreresulta sa pagpasok ng
tubig-alat sa mga sakahan.
Ang pag-angat ng tubig-dagat ay maaaring magpalala sa pag-alat ng
lupa at pagliit ng mga magagandang palayan malapit sa dagat.
Parusa ang tagtuyot sa lahat ng yugto ng paglaki ng palay. Maiiksi ang
mga uhay at payat pa ang mga butil. Ang pinakamalalang tagtuyot
dulot ng El Niño ay nangyari noong 1997-1998 kung kailan bumulusok
pababa ang ani ng palay.
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Ang di-matukoy na direksyon ng hangin dahil sa pagbabago ng
klima ay magkakalat ng mas maraming peste, fungi, at baktirya. Ang
posibleng pagdami ng mga peste ay maaaring maging dahilan ng
paggamit ng mas maraming kemikal na pamatay-peste. Makaaapekto
rin ang climate change sa ekolohiya ng mga damo, at ebolusyon ng
mga bagong uri ng damo.

Ano ang mga epekto ng pag-init ng
temperatura sa pagpapalayan?
May magandang epekto sa paglaki ng palay at ani ang pagdami ng CO2
sa kalangitan kung hindi gaanong iinit ang temperatura sa panahon ng
pamumulaklak at pagbubuntis ng palay. Nakapagpaparami ng 0.5 t/ekt
na ani ang bawat 75 ppm pagtaas ng konsentrasyon ng CO2.

Ano ang mga epekto ng pag-init ng
temperatura sa pagpapalayan?
Ang ani ng mga pangunahing pananim, kasama ang palay, ay
bababa nang 5-7% sa bawat 1°C na pagtaas ng pang-araw-araw
na temperatura. Dahil ito sa init at umiikling panahon ng paglaki.
Naaapurang gumulang ang palay.
Ayon sa isang pag-aaral, ang ani ng palay ay bababa ng 10% sa bawat
1°C na pagtaas ng temperatura sa gabi, lalo na sa tag-araw.
Sa pinakabagong pag-aaral ng Asian Development Bank (ADB),
sinasabing ang 4°C na pag-init ng temperatura ay maaaring magresulta
sa 75% pagbaba ng potensyal na ani ng palay sa Pilipinas sa mga
darating na dekada. Ang antas ng pinsala ng mainit na temperatura ay
depende sa barayti ng palay at yugto ng paglaki nito.
Sa vegetative stage ng palay, mahihirapang magsuwi at mababansot
pa ang pananim kung lubhang mainit ang temperatura. Iindahin ito ng
palay hanggang sa pag-uhay.
5

Malantad lamang ang palay sa init ng araw na 36°C pataas sa loob ng
ilang oras, magiging tulyapis o payat na ang mga butil nito.
Maselan sa mainit na temperatura ang palay sa panahon ng
pamumulaklak. Dahil sa init, maaaring hindi magkalaman ang mga
butil. Kung mainit sa panahon ng paghinog, mahirap tumubo o pangit
ang kalidad ng butil ng palay. Naaapura kasi ang paggulang ng palay
kaya bumababa rin ang ani.
Mapapabilis ang pagtuyo ng lupa (ebaporasyon) at ang pagpawis
(transpirasyon) ng halaman kung mainit ang temperatura. Dahil dito,
maaaring umalat ang lupa at bumaba ang kalidad nito.

KONTRIBUSYON NG PAGPAPALAYAN SA
CLIMATE CHANGE:
Paano nakapag-aambag sa climate change
at global warming ang pagpapalayan?
Ang methane gas (CH4) ay sumisingaw mula sa nakalubog na mga
lupain ng palayan at naiipon ito sa himpapawid. May gas din mula sa
sinunog na dayami, maging ang sariwang dayami na inihalo sa lupa.
Kapag ang methane ay nasa himpapawid na, hinaharangan nito ang init
na dapat ay tatagos sa kalawakan. Ang methane ay mahigit 25 beses
mas malakas humarang ng init kumpara sa CO2. Nagtatagal ito sa
kalangitan nang 9-15 taon. Pinalalala ng methane ang global warming
dahil sa greenhouse effect nito.
Ang paggamit ng sobrang kemikal na pataba at pamatay-peste ay
nakadaragdag din ng nitrous oxide (N2O). Naninibago rin ang mundo
dahil sa paglawak ng mga palayan na dati ay mga kagubatan.
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Bakit sumisingaw ng methane ang mga
palayan?
Kung nakalubog ang palayan, hindi mapasok ng hangin mula
sa himpapawid ang lupa kaya may kawalan ng hangin ang mga
organikong bagay sa lupa. Methane ang isang pangunahing bunga ng
ganitong proseso. Sumisingaw ito pataas mula sa nakalubog na lupa
sa pamamagitan ng mga ugat at puno ng halamang palay.
Kung laging nakalubog ang lupa, mas maraming methane gas ang
unti-unting ibubuga nito kumpara sa mga bukid na natutuyo sa tuwituwina. Halos walang methane gas mula sa mga katihan dahil hindi
nalulubog ang lupa. Kontrolado rin ang methane gas sa mga palayang
sahod-ulan.
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Anu-anong mga bagay ang nagpapasingaw
ng methane?
Ang paggamit ng kemikal at organikong pataba tulad ng urea, dayami,
dumi ng hayop, at patabang halaman, ay nakadaragdag sa pagsingaw
ng CH4 sa kalangitan, ayon sa dami, kalidad, at panahon ng paglalagay
ng pataba.
Mas marami ang sumisingaw na CH4 sa lupang luwad o lagkitin
kumpara sa buhaghag na lupa, dahil mas madali itong pasukin ng tubig
mula sa ibabaw.
Magkakaiba rin ang pagpapakawala ng CH4 ng mga barayti ng palay.
Malaki ang papel ng mga ugat, bilang ng suwi, dayami, pati na ang
tagal ng paggulang ng mga barayti sa dami ng pasisingawing CH4.
Umiinit ang temperatura at dumarami ang CH4 sa maagang yugto ng
paglaki ng palay. Lumalamig ang temperatura at umuunti ang CH4 sa
huling kalahating yugto kapag ang lupa ay napapayungan na ng palay.
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MGA PARAAN NG PAMAMAHALA SA CLIMATE
CHANGE:
Ano ang “Adaptation”?
Ito ay pakikiangkop o pakikibagay sa ekolohikal, sosyal, at pangekonomiyang sistema sa pagtugon sa pagbabago ng klima at mga
epekto nito. Ito ay proseso, aksyon, o resulta ng isang sistema
(sambahayan, komunidad, sektor, rehiyon, o bansa) upang masabayan
at maibsan ang pagbabago sa kondisyon, pahirap, hamon, o
pagkakataon. Halimbawa ng climate change adaptation ay di
pagtatayo ng bahay sa mga pook na madalas binabaha o pagtatanim
ng mga halaman na may sadyang laban sa mataas na antas ng
temperatura.

Ano ang “Mitigation”?
Ito ay pagkilos o paraan ng tao upang mabawasan ang GHG sa
kalangitan. Ang pagtatanim ng mga punung-kahoy ay halimbawa ng
mitigation dahil nababawasan nito ang CO2.
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ANO ANG MAAARING GAWIN UPANG MABAWASAN
ANG EPEKTO NG CLIMATE CHANGE
SA PAGPAPALAYAN?
1. Pag-aalaga ng hayop o pagtatanim ng palay at iba pa
Pinapalaganap ng PhilRice ang Palayamanan Plus upang tulungan ang lahat ng
mga magsasaka na mapanatili ang kabuhayan at maibsan ang grabeng epekto
ng climate change.
Ang Palayamanan Plus ay sistema ng pagsasaka na sadyang nagtatanim ng
palay at iba pang halamang pagkain, paghahayupan, nagpapalaisdaan, at
iba pang paraan upang madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Hindi
mawawalan ng pagkain ang magsasaka, mas malaki ang kita, at mas maraming
aanihin. Masusulit pa niya ang kanyang bukid.
2. Wagas na pag-aalaga ng palayan
Maiibsan ng pagpapalayan ang mga pasakit ng climate change kung
lalago ang ani at kita ng mga magsasaka. Kung maraming bigas, mas
marami ang taong makakakain at mas disente ang pamumuhay. Sa pagtalima
sa PalayCheck System, maaaring tumaas ang ani ng mga magsasaka.
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Ang PalayCheck ay isang sistematikong pangangasiwa sa palayan na nagsasaad
ng mga paraan upang maisulong ang ani at mapakinabangan nang wasto ang
puhunan sa pagsasaka. Makatutulong din ang sistemang ito sa mga palayang
sahod-ulan.
Sa paggamit ng ecological engineering, napapamahalaan ang iba’t-ibang
organismo na nasa paligid ng palayan tulad ng mga halamang mabulaklak,
peste, at insekto.
Mainam na tirahan ng mga kaibigang kulisap ang mga halamang namumulaklak
tulad ng biden at butter daisy.
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.................

“

.................

“Magtanim ng mga halamang namumulaklak
kalapit ng inyong palayan para ang mga kulisap na ang
mikikipaglaban o pupuksa sa mga peste sa palayan,”
-Roberto Agas ng Science City of Munoz, Nueva Ecija-

..........................................

3. Pagtatanim ng mga barayting maani at matibay sa climate change.
Ito ang pangunahing depensa laban sa climate change. May mga barayting
mabubuhay at aani pa rin nang maayos kahit sa mga masungit na lugar at
panahon, tulad ng tuyot, maalat na lupa, at pagkalubog ng lupa sa tubig sa
mahaba-habang panahon.
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4. Paggamit ng mga teknolohiyang matipid sa tubig tulad ng kontroladong
(lubog-litaw) irigasyon, aerobic rice, small farm reservoir, at pag-iipon ng
tubig-ulan.
Nakatitipid ng 16-35% tubig ang lubog-litaw na pagpapatubig nang hindi
nababawasan ang ani. Maraming bukid sa duluhan at laylayan ng patubig
ang makikinabang. Makatitipid ng puhunan ang mga magsasaka, 		
makokontrol pa ang pagsingaw ng methane.
5. Pagsasaayos ng disenyo, pagtatayo, at pangangalaga sa mga 			
imprastraktura ng patubig.
6. Pagdebelop ng mga matibay-sa-anumang-panahon na kagamitan sa bukid.
7. Pagbago sa petsa ng pagtatanim upang makaiwas sa matinding tag-tuyot o
pag-ulan.
8. Pagpapasiguro (crop insurance) sa mga pananim upang mabawi man lang
ang puhunan kung may salot.
9. Pinalakas na serbisyo sa mga magsasaka gamit ang information and
communications technology (ICT) tulad ng internet at cellphone.
10. Pagdebelop ng mga rice-weather monitoring at forecasting system gamit
ang teknolohiyang automatic weather station, remote sensing, simulation
o modelling, weather forecasting, at pagtukoy sa mga palayang delikado
sa tagtuyot, pagbaha, maalat na lupa, pag-alsa ng tubig sa dagat, at iba
pang parusa ng climate change.
11. Napapanahong pagbigay ng akmang impormasyon tungkol sa klima at
panahon upang makapaghanda ang mga magsasaka.

13

ANO ANG MGA BARAYTI NG PALAY NA MATATAG SA
CLIMATE CHANGE?
Kung tiyak na pinangangambahan ang matinding pagbabago ng klima, maaaring
subukan ang mga sumusunod na barayti na inirerekomenda ng mga eksperto para
sa iba’t ibang uri ng sakahan.
Napatunayan sa mga pag-aaral ang tibay ng mga barayting ito sa climate change
kumpara sa mga nakasanayan.

1. Matibay sa tuyot
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2. Matibay sa maalat na lupa
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3. Matibay sa mga lugar na nalulubog
NSIC Rc194 (Submarino 1). Nakaka recover ito kahit malubog (babad) ng 10-14
araw, kung nagsusuwi pa lamang.

4. Matibay sa mga lugar na di lumulubog subalit mataas ang

tubig (Partial Submergence)
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ANO ANG MGA TEKNOLOHIYA AT PARAAN PARA
MAKATIPID SA TUBIG.
1. Patuyuin pansamantala ang palayan kapag tapos nang 		

magsuwi.
Magandang gawain ito kumpara sa tuluy-tuloy na pagkalubog ng palayan.
Bababa ng mga 80% ang pagtagas ng methane at hindi mababawasan ang ani.
Praktikal ang paraang ito sa mga patag at may tiyak na patubig na palayan.
Subalit maaaring tumubo ang damo habang walang tubig sa palayan at
tumagas din ang nitroheno. Kailangan nito ng tamang pangangasiwa
sa palayan.
2. Gamitin ang kontroladong (lubog-litaw) na pagpapatubig.
Mga pag-aaral sa India, Pilipinas, Japan, Indonesia, at iba pang bansa ang
nagpapakita na nakokontrol ng paraang ito ang pagtagas ng methane sa
himpapawid nang hindi bumababa ang ani.

18

Paggawa ng observation well
1. Kumuha ng isang biyas ng kawayan na walang buko o kaya ay PVC. Putulin
ito sa haba na 25 sentimetro (sm).
2. Mula sa pinakaitaas na bahagi ng kawayan o PVC hanggang sa 5 sm
(2 pulgada), maglagay ng paikot na marka at sulatan ng “tag-ulan.”
Mula sa markang “tag-ulan”, sumukat muli ng 2 pulgada at lagyan ng
markang “tag-araw.”
3. Butasan ang kawayan o PVC ng 3 sm (mahigit isang pulgada) sa
pahabang direksyon at 5 sm (2 pulgada) sa palapad na direksyon na
gamit ang 3-5 milimetrong laki ng pambutas (drill bit). Ulitin ito hanggang
sa bandang ilalim ng tubo.

Paglalagay ng observation well
1. Pumili ng pinitak na maaaring kumatawan sa kabuuan ng inyong bukid.
Maaaring ito ay ang una hanggang ikalawang pinakamataas na pinitak.
2. Sa pinitak na napili, mainam na ilagay ang observation well 1 hanggang 2
metro ang layo mula sa gilid upang madaling masilip ang loob nito.
3. Hawakan ang observation well, ibaon sa lupa, at hugutin ito 		
kasama ang naipong putik sa loob.
4. Ulitin ang proseso ng pagbabaon sa lupa hanggang umabot ang 		
observation well sa markang “tag-ulan” kapag tag-ulan o sa markang “tagaraw” kapag tag-araw naman.
5. Ayusin ang observation well nang patayo at siguraduhin na ang mga marka
ay patag at pantay sa lupa.
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.................

“

.................

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

..........................................
3. Magsabog-tanim
Kinokontrol ng paraang ito ang pagtagas ng methane dahil mas maikli ang
pagkakalubog ng palayan, mabilis pang gumulang ang palay. Mga 16-54%
ang naiiwasang pagtagas ng methane kumpara sa lipat-tanim (Corton et al.
2000).
4. Pansamantalang magtanim ng ibang halaman.
Magtanim ng mga pagkaing baging matapos ang sunud-sunod na
pagpapalayan. Buhayin ang mga puno sa mga dike o pilapil. Dahil dito, 		
mababawasan ang pagtagas ng carbon sa lupa, makokontrol ang pagguho
at pagsingaw ng nitroheno. Gaganda rin ang kalidad ng lupa, di madaling
matuyuan, di basta-basta guguho, at darami ang organismong mabubuhay
dito.
5. Tamang paggamit ng nitroheno.
Saklaw nito ang tamang pagsasabog ng patabang nitroheno sa lupa 		
upang mas madaling masipsip ng mga ugat ng palay at tingi-tingi bagamat
napapanahong pagpapataba ng nitroheno ayon sa kailangan ng pananim.
Ang Leaf Color Chart (LCC) at Minus-One Element Technique (MOET) ay mura
at madaling gamitin upang matukoy ang nitrohenong kailangan ng pananim.

.................

“

.................

Ngayon, hindi na ako nakadepende sa nakaugalian
kong gawin sa pag-aabono. Sa pamamagitan ng MOET,
nalaman ko ang kakulangan ng aking punla at madali
ko nang naibalanse ang kakulangang sustansya. Kaya
dito ako nagpopokus ngayon.”
-Dionisio Aquino ng Cabanatuan City, Nueva Ecija-

..........................................
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6. Gumamit ng patabang kemikal.
Ang paggamit ng patabang ammonium sulfate ay nakababawas sa 		
pagsingaw ng CH4 ng 25-36%. Ang paggamit ng phosphogypsum at urea ay
nakababawas ng 70% sa tumatagas na methane.
7. Ayusin ang paghahanda ng lupa.
Matindi ang pagsingaw ng methane habang inihahanda (inaararo) ang 		
basang lupa upang tamnan.
Sumisingaw ang methane mula sa mga natirang bahagi ng halaman sa 		
nakaraang taniman na nakabaon sa lupa. Kung maaari araruhin ang lupa ng
tuyo gamit ang traktora.
8. Gamitin nang wasto ang dayami.
Gumamit ng na-kompost sa halip na sariwang dayami bilang pataba sa 		
pirming nakalubog na palayan upang mabawasan ng 63% ang pagsingaw ng
methane.
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9. Magtanim ng sari-saring halaman at mga puno upang 		

buhayin muli ang mga sirang lupa (degraded lands).

Makapagbibigay ng mas maraming organiko sa lupa ang paraang ito. Hindi
basta-basta tatagas ang carbon at nitroheno at napapabuti pa ang kalidad ng
mga lupain.
10. Gamitin ang mga pinag-anihan.
Ipanggatong o gamitin bilang patabang organiko ang ipa at iba pang pinaganihan para menos-gastos sa kemikal na abono. Maaari ring gamitin itong
pangkabute. Subukin ang rice husk gasifier-engine system, maligaya 		
flatbed dryer, at maligaya rice hull stove. Matipid ang mga teknolohiyang
ito.

IBA PANG PAGBABAGO SA KLIMA: EL NIÑO AT LA
NIÑA
Ano ang El Niño?
Ito ang matinding pagtaas ng temperatura sa silangang bahagi ng Karagatang
Pasipiko na nagpapainit din sa kalangitan at panahon ng buong mundo.
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Nangyayari ito sa bawat 2-7 taon at nagtatagal nang 8-12 buwan. Hindi parepareho ang tama ng El Niño sa iba’t ibang lugar ng mundo.

Ano ang La Niña?
Ito ay kabaligtaran ng El Niño. Lumalamig ang temperatura ng silangang bahagi
ng Karagatang Pasipiko. Madalas nangyayari ang La Niña pagkatapos ng El
Niño.

Ano ang mga epekto ng El Niño at La Niña?
Sa El Niño, tuyo at mainit ang timplada ng panahon, mas matagal na tag-araw,
maikling tag-ulan, mahinang pag-ulan, at bihira ang bagyo.
Mahinang umani ang mga pananim sa dahilang kakulangan ng tubig.
Napipilitang magtipid sa tubig ang mga kabahayan.
Sa La Niña, mas madalas ang pag-uulan, maikling tag-araw, mahahabang mga
araw na maulan, mas maraming bagyo, at mas malamig ang hangin.
Mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa sa mga tatamaang lugar. Maaaring
masira ang mga pananim.
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PAANO MAPAGAGAAN NG MGA MAGSASAKA ANG
MGA EPEKTO NG EL NIÑO AT LA NIÑA?
Sa panahon ng El Niño :
1. Magtanim ng barayting matipid sa tubig at maagang inaani (NSIC Rc10,
Rc14, Rc192, Rc348, atbp.)
2. Aralin at gamitin ang teknolohiyang dry direct seeding.
3. Gumamit ng mga teknolohiyang tipid sa tubig tulad ng kontroladong
(lubog-litaw) irigasyon, aerobic rice, at drip irrigation.
4. Maglagay ng alap-ap (mulch) sa lupa upang di mabilis matuyo, at
makontrol pa ang damo. Maaaring gamiting alap-ap ang dayami, mga
damo, at plastik.
5. Magtanim ng ibang halaman (tulad ng gulay) sa halip na palay sa mga
lugar na hindi sapat ang tubig. Maari ding bawasan ang pagpapalay.
6. Magtanim ng mga halamang ma-presyo (pakwan, kalabasa, melon)
upang kumita, o yaong matipid sa tubig tulad ng kamoteng-kahoy,
kamote, at ube.
7. Tuwi-tuwinang bisitahin ang palayan upang makita kung inatake ito ng peste
at sakit dala ng init ng panahon.
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8. Palaging makinig o magbasa ng mga pagtaya ng panahon upang maplano
ang mga gagawin sa bukid.

Sa panahon ng La Niña :
1. Magtanim ng mga barayting nakararaos kahit nalulubog sa tubig
(NSIC Rc194).
2. Planuhin ang pagtatanim upang ang pamumulaklak, paglalaman, at pagani ay hindi matapat sa malakas na ulan o hangin.
3. Kumpunihin ang mga dike, pilapil, at kanal ng irigasyon.
4. Paagusin ang sobrang tubig sa palayan pagkatapos ng malakas na ulan.
5. Magtanim ng punong-kahoy sa paligid ng palayan para may panangga sa
hangin (wind-breaker).
6. Gumamit ng mechanical dryer kung hindi pwedeng magbilad ng palay.
7. Sa mga lugar na nagtatagal ang baha, magtanim sa floating garden.
8. Imbakin ang tubig-ulan gamit ang small farm reservoir.
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MGA DAPAT TANDAAN
Ang climate change ay ano mang pagbabago ng klima sa loob ng maraming taon
bunga ng mga pangyayari sa kalikasan o dulot ng mga aktibidades ng katauhan.
Kabilang sa mga masamang epekto ng climate change ay ang pag-init ng
temperatura, pagdalas, paglala, at paghaba ng tagtuyot, pagbaha, at pagbagyo;
pagbabago sa panahon at distribusyon ng ulan; pagkasira ng lupa; at pagtaas ng
tubig-dagat na magreresulta sa pagpasok ng tubig-alat sa mga sakahan.
Ang adaptation at mitigation ay mga paraan sa pamamahala ng climate change.
Mga teknolohiya at paraan para mabawasan ang singaw ng mga greenhouse gas
sa palayan:
Patuyuin pansamantala ang palayan kapag tapos nang magsuwi.
Gamitin ang kontroladong (lubog-litaw) pagpapatubig.
Magsabog-tanim.
Pansamantalang magtanim ng ibang halaman.
Tamang paggamit ng nitrohenong pataba.
Gumamit ng patabang kemikal.
Ayusin ang paghahanda ng lupa.
Gamitin nang wasto ang dayami.
Paramihin ang carbon; magtanim ng sari-saring halaman at buhayin muli 		
ang mga sirang lupa.
Gamitin ang mga pinag-anihan.

.........................................
Alamin at makilahok sa mga programa ng gobyerno tulad ng Sikat-Saka,
Weather Index Based Insurance (WIBI), PRDP, at Climate Field Schools.
Magrehistro sa Registry System for the Basic Sectors of Agriculture (RSBSA)
sa inyong MAO. Gamitin ang mga pinag-anihan bilang panggatong,
pang-kompost o pagkakabute.

TALAHULUGANAN

{A}
Adaptation. Pakikiangkop o pakikibagay sa ekolohikal, sosyal, at pang-

ekonomiyang sistema sa pagtugon sa pagbabago ng klima at sa mga epekto
nito.

Aerobic rice technology. Isang pamamaraan ng pagpapalay na katihan

(katulad ng pag-tatanim ng mais) na hindi lamang umaasa sa sahod-ulad ngunit
may sapat na kontrol sa pagkukunan ng irigasyon upang mabawasan ang
gastusin sa patubig.

Ammonium sulphate. Uri ng abono na may taglay na nitroheno at asupre.

{C}
Carbon dioxide. Produkto ito ng pagsunog (combustion) o respirasyon
ng mga organismo na tumutulong sa greenhouse effect na nagpapainit sa
kamunduhan.

Climate change. Pagbabago-bago ng klima tulad ng pag-init o paglamig

ng temperatura, at tuluy-tuloy at malakas na pag-ulan, na nangyayari sa loob
ng mas maraming taon (e.g. dekada).

{E}
Ebaporasyon. Pagsingaw; sumisingaw at nawawalang halumigmig mula sa
tubig.

El Niño. Ma-anomalyang pag-iinit ng pang-ibabaw na bahagi sa silangang
Karagatang Pasipiko kumpara sa normal at nagdudulot ng malaking pagbabawas ng pag-uulan sa Asya at Pilipinas.
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{F}
Floating garden. Pagtatanim ng gulay sa ibabaw ng balsa na pinalulutang
sa tubig gamit ang kawayan o plastic na bote, at may lupa sa ibabaw
Forecasting system. Sistemang pagtataya ng panahon o klima.

Fossil fuel. Petrolyo mula sa mga labi ng mga organismong namuhay noong
unang panahon

Fungi. Halamang singaw; amag; organismong walang kloropil

{G}
Global warming. Pag-init ng karaniwang temperatura ng kamunduhan, na
nagiging dahilan ng pagbabago ng klima.

Greenhouse effect. Pagbabawas ng lumalabas na init ng mundo na

nangyayari sa atmospera, at nagpapaigting ng pag-iinit sa kamunduhan.

Greenhouse gas. Mga gas sa atmospera na nagdudulot ng greenhouse
effect sa atmospera tulad ng tubig-singaw, carbon dioxide, at methane.

{I}
Information and communications technology. Teknolohiya ng

impormasyon at komunikasyon na gumagamit ng kompyuter at electronics.

Infrared radiation. Parte ng liwanag (light) na may dalang kainitan.
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{K}
Kontroladong irigasyon/Controlled irrigation. Isang pamamaraan ng
patubig kung saan at kung kailan may maigting na pagkokontrol ng irigasyon
para mabawasan ang gastusin sa patubig.

{L}
La Niña. Paglamig ng temperatura ng pang-ibabaw na bahagi ng Silangang
Karagatang Pasipiko na nag-dudulot ng malakas at madalas na pag-uulan sa
Asya at Pilipinas.

Leaf color chart. Plastik na ruler na may apat na bintana na my ibat ibang
tingkad ng berde upang ihambing ang mga aktwal na kulay ng dahon sa
bukid. Ito’y ginagamit upang malaman kung kailangan pang maglagay ng
nitrohenong pataba o hindi na.

{M}
Maligaya flatbed dryer. Ginagamit upang magkapagpatuyo ng ani,

katulad ng palay, mais, at kape. Gumagamit ito ng ipa bilang panggatong na
nagpapainit ng hangin sa loob ng dryer sa pamamagitan ng blower. Maaaring
magamit ang dryer kahit sa mga panahong maulan.

Maligaya rice hull stove. Isang uri ng kalan na gumagamit lamang ng ipa

ng palay bilang panggatong. Ito ay mura, madaling gawin, at praktikal gamitin.
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Mechanical dryer. Patuyuan ng palay o iba pang produkto gamit ang isang
blower at painitan o heater.

Methane gas. Gas na mula sa nabubulok na dumi ng hayop o bahagi ng
mga halaman na nabababad sa tubig. Tumutulong ito sa pagpapalala ng
greenhouse effect at pinaiinit ang temperatura ng mundo.

Minus-one element technique (MOET). Isang pamamaraan

ng pagsusuri ng lupa upang mabalanse ang sustansiyang taglay nito.
Ikinukumpara ng MOET ang resulta ng isang pasong may kumpletong pataba
sa ibang paso na may kakulangan sa ibang sustansiyang kailangan ng halaman.

Mitigation. Pagkilos o paraan ng tao upang mabawasan ang greenhouse gas
sa atmospera.

{N}
Nitrous oxide. Manitrohenong singaw mula sa natutuyong lupa o pag-

sunog ng mga materyales na napag-alamang tumutulong sa pagpapalala ng
greenhouse effect.

{P}
Palayamanan Plus. Sistema ng pagsasaka kung saan nagtatanim ng palay
at iba pang halamang pagkain, naghahayupan, nagpapalaisdaan, at iba pang
paraan upang madagdagan ang kita ng mga magsasaka.

Palaycheck system. Sistema ng pangangasiwa sa palayan na nagsasaad

ng mga paraan upang mapataas ang ani at mapakinabangan nang wasto ang
puhunan sa pagsasaka.

{R}
Remote sensing. Pagsusuri ng mundo gamit ang satellite upang makakuha
ng impormasyon.
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Rice Varieties. Iba’t ibang paraan ng pagpapalay tulad ng mga sumusunod:
Katihan. Barayting angkop sa palayang walang pilapil o upland
Sahod-ulan. Barayting angkop sahod-ulan
Salinas. Barayting angkop sa mga lugar na pinapasok ng tubig-alat
Mestiso. Barayti ng palay na tinatawag kung hybrid
Aromatic. Mabango
Tubigan. Barayting angkop sa mababang lugar na may tiyak na patubig
Glutinous. Barayting malagkit

Rice husk gasifier-engine system. Teknolohiya kung saan ginagamit
ang ipa bilang panggatong sa pagpapatakbo ng makina

Rice monitoring. Pagsubaybay sa kondisyon ng palay.

{S}
Small farm reservoir. Malalim na hukay sa lupa na siyang pinag-iimbakan
ng tubig-ulan.

{T}
Transpirasyon. Pagsingaw ng tubig mula sa mga halaman.

{V}
Vegetative stage. Panahon mula sa pagtubo hanggang sa paglago ng
palay bago maglihi.

{W}
Wind breaker. Mga puno, kawayanan, at iba pang pamamaraan upang
mabawasan ang lakas ng ihip ng hangin.
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For more information,
Write, visit, or call:
Climate Change Center
Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: (044) 456-0258 local 211
Agronomy, Soils, and Plant Physiology Division
Maligaya, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: (044) 456-0258 local 212
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