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Introduksiyon
Ilang dekada nang kinakapos ang Pilipinas sa bigas. Kayat
noong mabasa namin ang tungkol sa System of Rice
Intensification (SRI), na isinalin namin sa pangalang Sistema
sa Pagpapalago ng Palay (SipagPalay), agad namin itong
sinubukan noong 1999.
Nakita namin mismo ang magandang resulta – mas mataas ang
ani, menosgastos, at iwaslason pa. Kayat sinimulan agad
naming himukin lahat ng kakilala naming magsasaka na aralin
ang SRI at subukan ito. Noong 2002, nang bumisita dito sa
Pilipinas si Prof. Norman T. Uphoff ng Cornell University,
itinatag namin ang SRI Pilipinas.
Mahigit sampung taon nang ipinalalaganap ng SRI Pilipinas
ang sistemang ito, sa pamamagitan ng SRI Primer, SRI video,
at mga trainings. Dahil marami nang naiinip sa paghihintay
kung kailan lalabas ang isang libro tungkol sa SRI para sa
karaniwang magsasaka at nakasulat sa sarili nating lengguahe,
minabuti naming ilabas na ang unang trial edition ng librong
ito, kahit marami pang puwedeng ayusin dito.
Tulad din ang SRI, ang librong ito ay hindi gawangtapos kundi
“workinprogress”, umuunlad at patuloy pang gaganda. Kung
may ideya o mungkahi kayo kung paano mapagaganda pa ang
librong ito para sa mambabasa, huwag kayong magatubiling
kumontak sa amin. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami
sa lahat ng magpapadala ng suhestyon at puna.
Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nagtatrabaho at
magtatrabaho pa para lumaganap lalo ang SRI: sa mga opisyal
sa gobyerno, propesor sa unibersidad, taongmedia at laluna sa
mismong mga magsasaka na maagang sumubok sa SRI, at sila

ngayon ang nagsisilbing modelo para tularan ng iba.
Kay Norman Uphoff ng Cornell University sa Ithaca, New
York, na walang pagod sa kanyang pagpapalaganap ng interes
sa SRI sa hanay ng mga siyentista sa buong mundo.
Kay Noe Ysulat ng Agricultural Training Institute (ATI), sa
kanyang walang kupas na dedikasyon sa SRI, kahit retirado na
siya sa gobyerno. Gayundin kay Carlos Salazar, retiradong
administrador ng National Irrigation Administration (NIA), na
nagtaguyod ng SRI sa loob ng NIA sa pangalang Sustainable
System of Irrigated Agriculture (SSIA).
Kay Anil Verma, ang miyembro ng international SRI network
na nagturo sa mga government technicians na sila namang
nagturo sa mga magsasaka sa Nalanda District, Bihar, India.
Dahil sa kanilang pagsisikap, wala nang kuwestiyon sa
benepisyo ng SRI sa magsasaka. Si Anil ang nagbigay sa amin
ng mga litratong nagsasabuhay sa makasaysayang araw na iyon
noong Nobyembre 2011, nang kumpirmahin ng mga awtoridad
sa agrikultura ng India, na totoong umani si Sumant Kumar ng
448 kaban sa isang ektarya, 406 kaban matapos patuyuin.
Siyempre, sa “Nalanda Five”: kay Sumant Kumar at sa apat pa
nyang kasamahang magsasaka, mga tunay na master farmers,
na tumalo sa world record ni Prof. Yuan Longping.
Mabuhay kayo!
Roberto Verzola
Coordinator, SRI Pilipinas
Pebrero 12, 2013
[Kung may kilala kayong gustong tumanggap ng libreng
babasahin at text lessons sa SRI, sabihing itext nila ang
kanilang kumpletong pangalan at adres sa SRI Hotline
(09391178999; 09178117747).

