Bagong world record sa palay harvest,
nakuha ng magsasaka sa India
ni Roberto Verzola

[Batay sa news report sa Ingles, “Indian farmer sets new
world record in rice yield”, na lumabas sa Philippine Star,
December 18, 2011, Agriculture/Environment Section, p.B4.]
Kinumpirma ng mga opisyal ng India na limang magsasaka
sa kanilang bansa ay nakakuha ng ani sa palay na pareho o mas
mataas pa sa world record na 19 tonelada (380 kaban) kada
ektarya. Ang lumang rekord na ito'y hawak ng lumikha ng
hybrid rice, ang bantog sa siyentistang si Yuan Longping ng
Tsina, na mahigit 40 taon nang nagsisikap itaas ang ani sa
palay.
Si Sumant Kumar, magsasaka sa Bihar, India, na gumagamit
ng paraang tinatawag na Sistema sa Pagpapalago ng Palay
(System of Rice Intensification o SRI), ay nagreport na umani
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siya ng 22.4 tonelada (448 kaban) kada ektarya noong
Nobyembre 2011. Ang kanyang ani ay kinumpirma ng mga
opisyal sa agrikultura ng Bihar, kabilang ang direktor sa
agrikultura, ang officerincharge sa pambansang seguridad sa
pagkain, isang grupo ng mga ekperto sa agrikultura, at ang
agriculture officer ng distritong Nalanda ng Bihar. Ayon sa
kanila, “totoo ang report.” Hawak na ngayon ni Sumant Kumar
ang bagong world record sa palay harvest.
Sa kaliwa,
nilalagyan ng
marka ng mga
opisyal sa
agrikultura ng
Bihar, India
ang mga puno
ng palay na
inani sa bukid
ni Sumant
Kumar.

Mas mababa ang inani ng apat pang kalapitbukid ni Sumant
Kumar, pero napantayan o nahigitan din nila ang lumang
rekord: nakakuha si Krishna Kumar ng 22 tonelada; si Nitish
Kumar ng 19.6 tonalada; si Ramanand Singh ng 19.2; at si
Sanjay Kumar ng 19 tonelada. Lahat ng lima ay gumamit ng
SRI, na natutuhan nila noon lamang 2008.
Apat na bagay ang importante sa bagong world record na ito:
UNA, tinalo ng magsasaka ang siyentista. Ang bagong world
record ay hawak ng magsasaka, hindi siyentista. Kahit nga ang
lumang world record ay hindi pa naaabot ng kahit na sinong
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siyentista sa IRRI o Philrice. IBIG SABIHIN, sa SRI,
puwedeng lagpasan ng magsasaka ang gawa ng mga
siyentista.
IKALAWA, mahigit 40 taon ang ginugol ng siyentistang si
Yuan Longping bago niya naabot ang 380 kaban. Sa loob
lamang ng tatlong taon matapos matutuhan ang SRI,
nalagpasan na ito ni Sumant Kumar at ng apat pang
magsasaka. IBIG SABIHIN, sa SRI, mabilis makukuha ang
magandang resulta.
IKATLO, hindi lang isa, kundi lima, ang magsasakang
pumantay o tumalo sa dating world record ng siyentistang si
Yuan Longping. Kung nagiisa lang si Sumant Kumar, baka
sabihin pa ng iba, “tsamba” lang ang pagkakakuha niya ng
world record. Pero limang magsasaka, puro gumagamit ng
SRI, ang nakasira ng world record. IBIG SABIHIN, walang
dudang epektibo ang SRI.
IKAAPAT, ang 448 kaban sa isang ektarya ay isang world
record, kayat huwag namang umasa na makakaani kayo ng
ganito karami pag sinubukan nyo ang SRI. Katulad din ito ng
isa pang world record sa boksing naman, ang world
championships ni Manny Paquiao sa walong weight divisions.
Tulad nito, ang 448 kaban ay mahirap din talagang abutin.
Pero, kung gustong maging master farmer sa palay,
kailangang aralin at gamitin ang pamamaraang ginamit ng mga
magsasakang tumalo sa siyentista sa loob lamang ng tatlong
taon.
Ito ang pamamaraang may hawak ngayon ng world record sa
palay harvest, ang System of Rice Intensification (SRI).
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Paano nakuha ang world record
na 448 kaban/ektarya
ni Roberto Verzola
Sa wakas, maibabahagi na namin sa publiko ang mga
detalye kung paano nakuha ang world record sa palay sa
pamamagitan ng System of Rice Intensification (SRI), dahil
opisyal na itong naireport sa isang iginagalang na magasin sa
pagsasaka, ang Agriculture Today (June 2012). (Dati'y sa mga
diyaryo lamang lumabas ang report.) Ang artikulo sa
Agriculture Today ay sinulat nina M.C.Diwakar, Arvind
Kumar, Anil Verma, at Norman Uphoff. Nakakuha rin kami ng
karagdagang detalye mula kay Prof. Norman Uphoff mismo,
ang siyentistang pinakamasugid na nagtutulak sa mga
gobyerno, unibersidad at grupong magsasaka na araling mabuti
ang SRI.
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Kumpirmado ang 448 kaban/ektarya na inani ng
magsasakang si Sumant Kumar ng Bihar, India. Ito ang fresh
weight, ayon sa mga nagimbestiga sa report. Ang dry weight
(14% moisture content) ay 403 kaban (20.16 tonelada) kada
ektarya, na mas mataas pa rin ng isang tonelada sa dating
world record (19 tons/ha) na hawak ni Prof. Yuan Longping
ng Tsina at imbentor ng hybrid rice.
Maganda ang ginawa ni Sumant Kumar at ng apat pang
magsasaka na umani rin ng mas mababa lang nang kaunti sa
kanya. Gumamit sila ng scientific method, kayat mahirap
kwestiyunin ang kanilang resulta.
Ang scientific method ang prosesong sinusunod para
maging katanggaptanggap sa mga siyentista ang resulta ng
isang ekperimento. Sa prosesong ito, kailangang may control
plot at meron ding experimental (o trial) plot. Sa control, doon
ang dating gawi. Sa trial, doon ang gawi na gustong testingin
(tulad ng SRI).
Kailangang tratuhin nang parehas ang dalawang plot sa
lahat ng bagay, maliban doon sa mga bagay na siyang
tinetesting. Kung hindi kasi ito gagawin (halimbawa, ginawa
ang dating gawi sa tagulan, at ang SRI sa tagaraw), mahirap
matiyak kung ang diperensya sa ani ay dahil sa SRI o dahil sa
klima. Kung binago din ang klase ng binhi, mahirap ding
matiyak kung ang diperensya sa ani ay dahil sa SRI o dahil sa
mas magandang binhi.
Kung ang binago lang ay ang idad ng punla, distansya sa
pagitan nila, pamamaraan sa patubig at pagkontrol sa damo, at
paggamit ng kompost, at sa ibang bagay ay parehas na ang
trato sa dalawang plots, nasusunod ang scientific method, at
mas katanggaptanggap sa mga siyentista ang resulta ng
testing. Ganito mismo ang ginawa nina Sumant Kumar.
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Trial plot (SRI)

Control plot (dating gawi)

Farmyard manure (6 tons/ha)

Wala

Poultry manure (400 kg/ha)

Wala

Vermicompost (100 kg/ha)

Wala

Phosphorussolubilizing bacteria (40
kg/ha)

Wala

Dami ng binhi: 5 kg/ha

3540 kg/ha

Idad ng punla pagkalipat: 12 araw

24 araw

Distansya: 25cm x 25 cm, kwadrado

< 20 cm, random

Dami ng punla: 16 puno/m³

6480 puno/m³

Isaisang punla kada tusok

35 punla kada tusok

Kontradamo: rotary weeder, ika13,
ika26 araw matapos ilipat ang punla

Herbicide 2,4D (1.5 liter/ha)

Patubig: sprinkler (1/3 ng dating
konsumo)

Laging baha (continuous
flooding)

Nakalista sa itaas ang mga bagay na ginawa niya sa trial
plot, na iba naman sa control plot:
Nakalista naman sa ibaba ang mga bagay na pareho niyang
ginawa sa control at trial plots:
Binhing ginamit: hybrid
Diammonium phosphate (DAP): 80 kg/ha
Potash: 40 kg/ha
Urea: 40 kg/ha
Green manure: Sesbania
Pestisidyong ginamit: wala, dahil walang peste o sakit na
umatake
Foliar spray: monohydrated zinc sulphate (25 kg/ha)
7

Ang lawak ng trial plot ay 0.4 ha (1 acre). Gumawa ang
mga nagimbestigang eksperto ng random crop cut na 5 metro
x 10 metro ang laki, o 50 metro kwadrado. Batay dito,
kinuwenta nila ang maasahang yield sa isang ektarya
Ito ang resulta ng kanilang eksperimento (fresh weight):
Nahinog ang control plot pagkaraan ng 152 araw, ang trial
plot naman pagkaraan ng 142 araw. Sa SRI, mas maagang
nahihinog ang palay/
Si Sumant Kumar, umani ng 6.5 tons/ha sa kanyang control
plot, at 22.4 tons/ha sa kanyang trial plot.
Ang kanyang kasamang si Nitish Kumar, umani ng 5.9 tons/
ha sa kanyang control plot, at 19.6 tons/ha sa kanyang trial
plot.
Isa pang kasama nila, si Sanjay Kumar, umani naman ng 6.0
tons/ha sa kanyang control plot, at 19.0 tons/ha sa kanyang
trial plot.
Ang impormasyon sa inani sa control plot ay direktang
ibinigay sa amin ni Prof. Norman Uphoff, dahil inalis daw ito
sa artikulo ng mga patnugot ng Agriculture Today.
Malinaw at walang duda, na ang kahangahanga nilang ani
ay dahil sa SRI, at hindi sa klima, hindi sa binhi o hindi sa
abonong kemikal.
Kung si Pacquiao ang world record holder sa boksing
(kampeonato sa walong weight divisions!), SRI naman ang
best management practice sa buong mundo sa pagaalaga ng
palay.
Siyempre, hindi lahat tayo pwedeng maging Pacquiao.
Hindi rin siguro maaabot ng lahat ang rekord ni Sumant
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Kumar. Pero kung yung sistemang ginamit nila, yung din ang
aaralin natin, tiyak na gaganda ang ating ani, di ba?

Ito ang dapat tandaan ng lahat ng magsasakang Pilipino:
ang may hawak na ngayon ng world record sa palay ay
magsasaka, hindi siyentista. Ang inabot ni Sumant Kumar,
hindi pa naaabot ng Philrice, ng IRRI, o maging ng
kinikilalang pinakamahusay na rice scientist na nabubuhay, si
Prof. Yuan Longping (tumanggap ng World Food Prize 2004).
Ipinakita ni Sumant Kumar, na puwedeng talunin ng
magsasaka ang siyentista!
Ikalawang dapat tandaan: noong 2008 lamang natutuhan ni
Sumant Kumar at mga kasamahan niya ang SRI. Noong
Nobyemre 2011, sa loob lang ng tatlong taon, inabot na nila
ang world record! Kung SRI ang gagamitin natin, hindi tayo
maghihintay nang matagal para sa magandang resulta.
Ikatlong dapat tandaan: kung magisa lang si Sumant
Kumar na nakapagtala ng supertaas na ani, maaari pang
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sabihin ng iba, nakatsamba lang, o sinuwerte lang siya. Pero
lima sila! Hindi ito suwerte, o tsamba, kundi tunay na ganda ng
sistema.

Sa itaas, kargakarga ni Sumant Kumar ang kanyang mga
pangworld record na puno ng palay. May ilang puno ng
palay si Sumant Kumar na umabot sa 100 suwi at 400 butil
kada suwi.

Batay sa ekperimentong ito, masasabi din ba nating mas
maganda ang hybrid, dahil ito rin ang ginamit ni Sumant
Kumar? Na mas magandang haluan ang kompost ng abonong
kemikal dahil ito rin ang ginawa ni Sumant Kumar?
Dito papasok muli ang scientific method. Mahirap sabihin
ang ganyang mga konklusyon, dahil hindi natesting sa
ekperimento kung mas magaling ang hybrid sa inbred, o kung
mas magaling pag walang ilalahok na abonong kemikal kaysa
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meron. Walang control at trial plots silang ginawa na hybrid sa
isa at inbred sa kabila, at parehas na lahat ng iba pang trato sa
dalawang plot. Kayat hindi natin masasabi na mas maganda
ang hybrid sa inbred.
Sa katunayan, ganitong eksperimento mismo ang ginawa
noong 2002 ng dating direktor ng Agricultural Training
Institute (ATI) sa Region 12, si Noe Ysulat, na ngayo'y
retirado na.
Hinati ni Ysulat ang kanyang maliit na bukid sa tatlo: sa isa
nagtanim siya ng hybrid, sa ikalawa, nagtanim siya ng inbred,
sa ikatlo, nagtanim siya ng isa pang klase ng inbred. Maliban
sa binhi, parehas na ang trato ni Ysulat sa kanyang control at
trial plots. Ang ginamit niyang sistema sa tatlong plots: ang
System of Rice Intensification (SRI).
Ito ang resultang nakuha ni Ysulat sa kanyang scientific
experiment noong HulyoOktubre 2002:
PSB RC 72H PSB RC 82
(hybrid)
(inbred)
Distansya

PSB RC 18
(inbred)

25 x 25 cm

25 x 25 cm

25 x 25 cm

Puno kada tusok

1

1

1

Puno kada m³

16

16

16

Suwi kada puno

20

25.8

31

Butil kada suwi

191.26

155.86

159

Butil kada puno

3,825

4,822

4,921

Ani kada m³

1.16

1.25

1.2

Ani (tons/ha)

11.6

12.5

12

Ang mga diperensya sa ani, ayon kay Ysulat, ay
“statistically insignificant”. Ibig sabihin, parehas lang,
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humigitkumulang, ang nakuha niyang ani sa hybrid man o sa
inbred, kung SRI ang gagamitin.
Sa totoo lang, ang ilang management practices sa hybrid
rice ay nahahawig sa SRI, tulad ng isaisang pagtatanim ng
punla, saka 20cm x20 cm, na mas maluwag sa nakagawian at
malapit na sa panimulang distansyang ginagamit sa SRI na
25x25 cm. Kung dapog ang gagamitin, mas bata rin ang ililipat
na punla. Ibig sabihin, maaaring bahagi ng mataas na ani sa
hybrid rice ay dahil sa management practices at hindi sa
genetics o lahi. Kung gagamitin ang management practices na
ito sa inbred, gaganda rin ang ani.
Laluna kung ang gagamitin ng magsasaka ay ang best
management practice sa buong mundo, ang world record
holder sa palay harvest, ang SRI.
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Ano ang itsura ng palay na pangworld record?
ni Rene Jaranilla
Ang world record sa palay kada ektarya na 22.4 tonelada ay
katumbas ng 22,400 kilong butil sa isang ektarya, na binubuo
ng 10,000 metro kwadrado. Ibig sabihin, kailangang umani ng
2.24 kilong butil sa isang metro kwadrado.
Kwentahin naman natin kung ilang puno ng palay meron sa
isang metro kwadrado.
Sinunod nina Sumant Kumar ang rekomendasyon sa SRI na
magtanim ng isaisang punla, sa distansyang 25 x 25 cm. Kung
may isang puno kada 25 cm, may 4 na puno sa isang metro, o
16 na puno (4 x 4) kada metro kwadrado.
Kwentahin natin ngayon kung ilan ang dapat anihin sa isang
puno, para makuha ang world record. Ipamahagi natin ang
2.24 kilo sa 16 na puno (2.24/16). Ang makukuha natin ay 0.14
kilo o 140 gramo sa bawat puno ng palay. Kung bawat puno
ay makapagbibigay ng, humigitkumulang, 140 gramo ng butil,
ang ani natin ay pangworld record.
Ilang butil ng palay ang 140 gramong butil?
Karaniwan, ang 1,000 butil ay tumitimbang ng 25 gramo, o
40 butil kada gramo (1,000/25). Kung gayon, ang punong
may 140 gramo ay may 5,600 na butil (140 x 40).
Alam na natin ngayon, na ang bawat puno ng palay, humigit
kumulang, ay dapat magbigay ng 5,600 butil para maabot ang
world record. Kung kulang sa isang puno, dapat humigit sa
ibang puno. Sa katunayan, dahil sa posibilidad na may ilang
suwi na hindi magkakauhay at mga butil na hindi
magkakalaman, sabihin na lang nating 6,000 butil ang
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kailangan para makakuha tayo ng mas mataas sa world record.
Ano ang itsura ng puno ng palay na may 6,000 butil?
Sa bawat puno ng palay, ang butil ay nakakapit sa uhay
(panicle), at bawat uhay naman ay dulo ng isang produktibong
suwi (productive tiller).
Ilang produktibong suwi at ilang butil na may laman sa
bawat uhay ang kailangan ng bawat puno, para maabot ang
world record?
Sa ibaba, makikita ang iba't ibang kombinasyon ng dami ng
suwi kada puno, at dami butil kada uhay, na magbibigay ng
6,000 butil, para siguradong makakuha ng higit sa 140 gramo
kada puno o 22,400 kilo kada ektarya.

Produkti
bong suwi
kada puno

Butil na may
laman kada
uhay

Produkti
bong suwi
kada puno

Butil na may
laman kada
uhay

12 suwi

500 butil

40 suwi

150 butil

15 suwi

400 butil

48 suwi

125 butil

16 suwi

375 butil

50 suwi

120 butil

20 suwi

300 butil

60 suwi

100 butil

24 suwi

250 butil

75 suwi

80 butil

25 suwi

240 butil

80 suwi

75 butil

30 suwi

200 butil

100 suwi

60 butil

Ayon sa mga matagal nang gumagamit ng SRI, madali
makuha ang 20 o 25 produktibong suwi kada puno. Kung
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kabisado na ang SRI at mataba ang lupa, maaaring maabot ang
40 hanggang 50 suwi kada puno. Bagamat, laging may paisa
isang puno sa isang bukid na magkakasuwi ng mahigit 50,
hanggang 100, mahirap itong makuha sa lahat ng puno ng
palay sa bukid.
Gayundin, madaling makakuha ng 100 butil kada uhay.
Puwede pa ring abutin, kung maganda ang lupa at saka lahi ng
palay, ang hanggang 200 butil kada uhay.

Ibig sabihin, ang mga kombinasyong malamang na
makukuha ng magsasaka sa bukid, na magtatakda ng itsura ng
palay na makakaabot sa world record, ay ang mga sumusunod:
25 suwi – 240 butil kada uhay
30 suwi – 200 butil kada uhay
40 suwi – 150 butil kada uhay
48 suwi – 125 butil kada uhay
50 suwi – 120 butil kada uhay
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Sa SRI, matututuhan natin kung paano mapararami ang suwi
ng bawat puno ng palay, kung paano mapararami ang butil na
nagkakalaman sa bawat uhay.
Hindi lahat puwedeng maging Paquiao. Sa buong mundo,
iisa pa lang ang nakakuha ng kampeonato sa walong weight
divisions. Kayat huwag ding sasama ang inyong loob kung
hindi nyo maaabot ang world record sa palay harvest na 448
kaban kada ektarya.
Pero kung gagamitin natin ang pamamaraang ginamit ng
world record holder para tumaas ang kanyang ani, siguradong
gaganda rin ang ating ani.
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Mga Prinsipyo ng SRI
ni Roberto Verzola
[Batay sa artikulo ni Prof. Norman Uphoff ng Cornell
University na lumabas sa Paddy and Water Environment
Journal, Special SRI Issue, March 2011.]
Ang mga prinsipyo ng SRI ay mga giya na kailangang
sundin nang mahigpit, kung gustong maging totoo sa sistema.
Ang mga prinsipyong ito ay pareho isa iba't ibang lugar at
panahon. Sa kabilang banda, ang mga praktika (practices) ng
SRI ay mga gawang puwedeng magbago depende sa lugar at
kondisyon at sa diskarte ng magsasaka.
Mga prinsipyo ng SRI:
•

Gumamit ng maraming organikong materyal at
kompost; umiwas sa abonong kemikal. Sa organikong
materyal at kompost, dadami ang mga organismong
nagbibigay ng pagkain sa halaman. Mamamatay ang
mga ito sa pestisidyo at kemikal na abono. Praktika:
Puwedeng gumawa ng kompost sa isang tambak o sa
isang hukay, para isabog sa lupa kung kailangan na
(pile/pit composting). Kung gustong bawasan ang
trabaho, puwede ring iwan na lang ang dayami sa bukid
at araruhin ito isang buwan bago magtanim ulit.
Puwedeng gumamit ng indigenous microorganisms
(IMO) para madaliin ang pagbubulok ng organikong
materyal. Puwede ring gumagamit ng tae ng bulate
(vermicasts) o mga espesyal na lahok tulad ng bokashi,
isang klase ng organikong pataba na popular sa Japan.
Isa pang epektibong organikong materyal ay ang green
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manure, o mga halamang mayaman sa nitroheno (tulad
ng mungo) na itatanim sa bukid para araruhin at bulukin
bago ito mamulaklak.
•

Ilipat ang mga punla bago sila magsimulang
magsuwi, para hindi maudlot ang kanilang pagsusuwi,
na nagsisimula sa ika4 na dahon. Praktika: ilipat ang
punla pag dalawa na dahon ng palay at 812 araw ang
idad nila, o mas maaga pa. Puwede ring subukan ang
direct seeding.

•

Iwasan ang anumang pinsala sa punla. Pag ang punla
ay dumanas ng temporary damage, naaantala (delayed)
ang paglaki nito. Pag permanent damage ang nangyari,
hindi na niya maibibigay ang mataas na aning kaya
niyang ibigay. Ilipat ang punla na parang sanggol, na
inililipat mula sa duyan papunta sa kama – nang hindi
nagigising, naiistorbo, nasasaktan, nasusugatan,
napipilayan, o nababalian. Ito'y madalas mangyari sa
mga inililipat na punla. Praktika: Gumamit ng seed
tray, na puwedeng dalhin sa mismong paglilipatang
bukid. Isabog ang binhi sa seed tray o seedbed nang mas
madalang kaysa nakagawian, para hindi magbuhul
buhol ang ugat ng mga punla. Iwasang maputol ang mga
ugat habang ihinihiwalay ang isang punla mula sa
bungkos. Iwasang matanggal ang bahaybinhi (seed
sac). Huwag alisin ang putik at lupa na nakabalot sa
ugat. Huwag ibilad ang punla sa araw nang matagal.
Huwag na huwag putulin ang ugat ng punla!

•

Itanim ang mga punla nang magkakalayo, para
bawasan ang kompetisyon sa pagitan ng mga punla.
(Praktika: itanim ang mga punla nang isaisa, hindi
kumpulkumpol, at sundin ang distansyang 25x25 cm
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sa pagitan ng mga punla; kung sabog tanim, isabog ang
mga binhi nang mas madalang kaysa nakagawian, para
ang distansya ng mga punla sa isa't isa ay humigit
kumulang na 25 cm din. Huwag hayaang makabuwelo
ang mga damo.)
•

Huwag ibabad ang palay sa tubig nang tuluytuloy.
Patuyuin din ang lupa sa tuwituwina. Gawing manaka
naka ang irigasyon. Ito ang tinatawag na intermittent
irrigation o alternate wetting and drying. Importante
ang prinsipyong ito para dumami, kumapal at lumalim
ang ugat ng palay. Hindi magkakaroon ng maraming
suwi ang palay kung kakaunti naman ang ugat nito.
Praktika: bahain ng 23 araw, patuyuin ng mas
maraming araw. Obserbahang mabuti ang palay. Kung
ito'y mukhang nalalanta at nauuhaw na, papasukin na
ang tubig. Kung patutuyuin nang matagal ang lupa,
tiyak na susulpot ang mga damo. Araling mabuti paano
makontrol ang damo. May mga damong makokontrol ng
ilang araw na pagbabaha. Ang iba'y madadaan sa isang
pasada ng mechanical weeder. Ang iba'y kailangan
talagang bunutin sa kamay. Ang pagdami ng damo ang
numero unong problema sa SRI. Uulitin namin ang
warning: huwag hayaang makabuwelo ang damo!

•

Tiyaking nahahanginan ang mga ugat. Nangyayari ito
kung pinatutuyo ang lupa at binubungkal ito sa tuwi
tuwina. Bungkalin ang lupa nang regular sa
pamamagitan ng pagbubunot ng damo, gamit ang
kamay o mechanical weeder. Praktika: Kung hindi
naman napakalawak ng palayan, puwedeng kamayin
ang paglilinis ng damo. Kung malawak masyado para
kamayin, puwede ring gumamit ng mechanical weeder,
hindi lang para mabungkal ang lupa at mahanginan ang
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mga ugat kundi para din makontrol ang damo.
Ang isang karaniwang mali ng firsttimer sa SRI ay
gawin ito sa kalahati o isang buong ektarya, pero hindi naman
nasusunod ang lahat ng prinsipyo. Sayang ang pagod niya dahil
hindi talaga SRI ang sinubukan niya. Mas magandang gawin
muna ang SRI sa 50500 sqm. Kahit maliit na lugar, basta
masunod lahat ng prinsipyo.

Naturalesa ng palay na magsuwi ng marami. Kung bibigyan ito ng
sapat na panahon, puwedeng magkaroon ang palay ng 100 suwi o
higit pa.
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Ang SRI Primer
Kasaysayan ng SRI, karanasan ng ibang bansa
Noong 1980s, isang pari at eksperto sa agrikultura, si Fr. Henri
de Laulanie, ang nadestino sa bansang Madagascar sa Africa.
Sa tulong ng mga magsasaka sa kanyang parokya, nadiskubre
nila ang isang makabagong paraan ng pagpapalago ng palay,
ang System of Rice Intensification (SRI). Ito’y matatawag ding
Sistema ng Pagpapalago ng Palay o SipagPalay.
Noong 1990s, naitaas ng mga gumagamit ng SRI sa
Madagascar ang kanilang karaniwang ani: mula sa dating 2.6
tonelada (2,600 kilo o 52 kaban) kada ektarya, naging 7.2 t/ha
(144 kbn/ha). May umabot pa sa 1215 t/ha. Nagawa nila ito sa
dimayamang lupa, na tradisyunal na binhi at organikong
materyal lang ang ginagamit, at sa kakaunting tubig. Nang
malaman ito ni Prof. Norman Uphoff ng Cornell University,
sinimulan niyang ipalaganap ang SRI sa maraming bansa.
Ginagamit na ang SRI sa maraming rehiyon sa Pilipinas,
gayundin sa mahigit 50 bansa sa buong mundo. Halimbawa:
Resulta at lawak ng SRI sa 12 bansa, 2008 (tonelada kada ektarya)*
Bansa

Dati SRI Ektarya Bansa

Dati SRI Ektarya

T.Nadu, India

5.4

7.5

466,000 Cambodia

2.4

3.6

60,000

Tripura, India

2.6

4.3

50,000 Vietnam

6.2

9.8

70,542

Sichuan, China 7.7

9.4

204,000 Indonesia

5.0

7.4

12,773

Zhejiang,China

10.6 130,000 Myanmar

3.0

4.4

37,500

*Norman Uphoff, A Chronology of the Scientific Evaluation of
SRI, 2008.

21

Organic SRI *: Ano ang naiiba sa dating gawi?
1. Paghahanda sa lupa: gumamit ng kompost,
para dumami ang organismo sa lupa
Gumamit ng kompost, huwag abonong kemikal (purong
NPK). Ang kompost ay mayaman sa mga organismo sa
lupa at mga itlog nila. Sila ang nagbibigay ng sustansya sa
halaman. Masama ang purong NPK sa mga organismong
ito, kayat huwag haluan ng abonong kemikal ang kompost.
 Madaling gumawa ng kompost: ipunin ang dayami
(huwag sunugin!); ihalo sa tambak ang dahon, kusot,
seaweeds (maganda!), tae ng hayop, saha ng saging, at iba
pang organikong materyal; takpan at hayaang mabulok.
Diligin nang regular. Ilang buwan lang, may kompost ka
na. Kung sa bukid mismo bubulukin ang organikong
materyal, ikalat ito isang buwan bago magpunla, para
mabulok muna. Para mas mabilis mabulok, gumamit ng
Indigenous Microorganisms o IMO (p.10).
 Gaano karami? Kung 2,000 kg palay, halimbawa, ang
inani sa bukid, 2,000 kg rin ang ilagay na organikong
materyal, hanggat maaari. Mas marami, mas maganda. Sa
abonong kemikal, may overdose; sa kompost, wala. Kung
kulang sa kompost, liitan ang trial plot. Kung walang
kompost, sumubok sa 100 m² lang, at bumili ng isang bag
(50 kg) ng vermicast para masubukan agad ang SRI.
 Ang pinakamagandang pataba sa lahat ay ang dumi
ng bulate (vermicast). Ito'y mayaman sa mabubuting
mikrobyo, NPK, at micronutrients na maganda sa halaman.
Kung bibili din lang ng abono, vermicast ang bilhin. Mag
aral ng vermiculture, para makagawa ng sariling vermicast.


* Sa basic SRI, gumamit pa rin ng kaunting abonong kemikal.
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Kompost at abonong kemikal, huwag paghaluin!
Mas mabuting gumamit ng patabang organiko o kompost
kaysa abonong kemikal, sa mga sumusunod na dahilan:
 Ang kompost ay maaaring gawin sa bukid; ang abonong
kemikal ay kailangang bilhin (o utangin) pa.
 Sa kompost, gumaganda ang lupa habang tumatagal;
sa abonong kemikal, umaasim at nasisirang lalo ang lupa.
 Ang tanim na pinalaki sa kompost ay mayaman sa
sustansiya; ang pinalaki sa kemikal ay kulang na sa
sustansiya, may dala pang sakit.
Kahit kulang sa patabang organiko, huwag itong haluan ng
abonong kemikal. Masasayang ang ating patabang organiko!
Ang ganda ng kompost ay hindi lang sa sustansiya nito, kundi
sa dami rin ng mga organismo sa lupa at itlog nila: mga
mikrobyo, nitrogenfixing bacteria, amag, lumot, lebadura,
kutonglupa, hanip, alupihan, palasingsingan, langgam,
anay, bulate, atbp. Pagkain nila ang organikong materyal,
lason sa kanila ang abonong kemikal. Maraming sustansiya at
micronutrients, hindi lang NPK, ang ibinibigay nila. Maganda
ang kompost dahil ibabalik nito sa lupa ang mga organismo at
itlog nila na pinatay ng abonong kemikal. Para bumalik nang
mabilis ang mga organismo sa lupa, magaral paano
magparami ng indigenous microorganisms (IMO, pp.8687).
Pag hinaluan ang kompost ng abonong kemikal, ang mga
organismo at itlog na daladala nito ay malalason ng kemikal.
Sayang lang ang kompost.
Kung kulang sa kompost, liitan na lang ang trial plot, pero
huwag itong hahaluan ng abonong kemikal! Panatilihing
magkahiwalay ang organiko at ang kemikal na bukid.
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2. Punla: ilipat nang maaga,
isaisa, at magkakalayo
 Gamitin ang inyong mga
paboritong variety. Subukan din
ang ibang lahi ng binhi, tulad ng
mga tradisyunal na lahi, nang
malaman kung alin ang nababagay sa inyong lupa. Ang
kailangang binhi sa bawat ektarya ay 710 kilo lang, o
70100 gramo kada 100 metro kwadrado (m²) ng trial plot.
 Pumili ng malusog na binhi. Haluan ng asin ang isang
timbang tubig. (Pag
lumutang na ang sariwang
itlog, tama na ang alat.)
Ilubog ang mga binhi sa
timba. Itapon yung mga
lumutang; gamitin lang
yung mga lumubog.
Hugasan sa sariwang tubig.
Ibabad nang 2448 oras.
 Ipunla nang madalang sa seedbed ang mga binhi (1 m²
seedbed sa bawat 100 m² na paglilipatan), para mas
madaling maghiwahiwalay ang mga punla nang walang
mapuputol na ugat.
 Gumawa ng isang pangguhit (kalaykay na 25 cm ang layo
ng mga ngipin). Bago
maglipat, alisin lahat ng tubig
sa pitak bago maglipat.
Guhitan ang bukid ng padrong
kwadrado, para madaling
maglipat nang linyado ang
mga punla.
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 Ilipat ang punla pag dalawa
na ang dahon (idad 812
araw). Mas bata ang punla,
mas maraming araw meron
ito para magsuwi. Mas madali
din silang gumaling sa
anumang pinsala dahil sa
paglilipat. Nagsisimula ang pagsusuwi sa ika4 na dahon.
Pag naudlot ito, hindi na magsusuwi ng marami ang palay.
 Isaisa, hindi kumpulkumpol. para walang kaagaw sa
sustansiya at sinag ng araw ang bawat puno. Kung baga sa
mga anak natin, tigiisang plato, para sapat ang kain. Tulad
ng biik o tuta, pag agawagawan ang mga punla, may isa o
dalawang magiging mahina at masasakitin. Ito ang unang
aatekehin ng peste o sakit. Pag nariyan na ang peste o sakit,
pati malusog na puno ay manganganib na ring tamaan.
 Ilipat ang punla na parang baby galing duyan
papuntang kama, nang di napilayan, nasugatan, o
nasaktan, o naistorbo. Kumuha sa seedbed ng lupa, na
may kasamang mga punla. Sa pitak, ihiwalay ang isang
punla, balot pa sa lupa ang mga ugat at kasama pa ang
bahaybinhi (seed sac). Ilubog ito nang mababaw sa putik.
 Magkakalayong tanim. Magsimula sa 25x25 cm. Pag
malawak ang espasyo sa paligid ng palay,
mas tumatagos ang sinag ng araw at
solongsolo nito ang sustansya ng lupa at
araw, kayat mas lumalago ang mga dahon
at ugat nito, at mas madami ring magbutil
ang palay. Parang mga batang bibigyan
ng tigisang platong pagkain, sa halip na
kumain sa iisang platito.
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3. Lupa: bahain, tapos, patuyuin nang salitsalit;
damo: bantayan, tiyaking huwag dumami
 Huwag bahain nang tuluytuloy ang bukid. Patubigan ng
ilang araw; tapos, patuyuin ang lupa nang mas matagal.*
Tapos, bahain/patuyuin ulit. Puwede rin SRI sa tagulan,
dahil ang manakanakang ulan ay para ding intermittent
irrigation. Resulta: lalago at lalalim ang mga ugat.
 Kapag namumulaklak na ang palay, pwedeng maglagay na
ng 13 cm tubig para masiguradong hindi ito matutuyuan.
 Maglinis ng damo 710 araw pagkatapos maglipat
tanim, at sa tuwing 710 araw pagkatapos. Sa karanasan,
mas maganda ang ani kung maraming ulit naglilinis ng
damo bago magsara ang mga dahon, dahil nabubungkal din
ang lupa at nakakahinga nang mas mabuti ang mga ugat.
Kung maliit pa ang trial plot, kamayin muna ang paglilinis.
Kung malaki na, maaaring gumamit ng mechanical rotary
weeder. Ito ay may dalawa o tatlong maliliit na gulong na
may mga ngiping humihiwa sa damo at nagbubungkal ng
lupa. Itinutulak ang weeder sa pagitan ng mga halaman. Sa
SRI, damo ang pinakamalaking problema. Huwag hayaang
makabuwelo ang damo!

Magsimula sa maliit na trial plot
Magsimula sa pinakamaliit na pitak (o sa 50500 metro
kwadrado). Kung magandahan kayo sa resulta, doblehin ang
laki ng trial plot. Gawin sa buong bukid kung kabisado na ang
sistema. Ang mga hakbang ng SRI ay magkakaugnayugnay;
bawat isa'y mahalaga. Kung mahirap gawin lahat, puwede ring
hindi muna ipatupad ang isa o dalawa sa mga hakbang. Pero
mas kumpleto ang gagawing SRI, mas maganda ang resulta.
*Halimbawa, 23 araw na bahain; 57 araw na patuyuin.
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SRI: mga karanasang lokal
 Gumawa ng seedbox mula sa biniyak na kawayan, lumang
plato, takip ng balde, plastic tray, atbp. na madaling
kargahin sa bukid nang hindi napipinsala ang punla.
 Golden Kuhol: Kung di mataas ang tubig, hindi lalabas ang
kuhol. Pagkalipattanim, huwag agad papasukin ang tubig;
iwanang bukas ang labasan nito. Magkanal sa paligid ng
pitak para dito maipon ang tubig, at maglagay sa kanal ng
dahon ng gabi, papaya o iba pang nilang pagkain para
maipon ang kuhol. Patayin o gawing kuhol amino acid.
Magpatubig 710 araw pagkalipattanim. Magsabog sa
palayan ng ipa (mas mabuti kung inuling muna), na
sumusugat sa kuhol. Puwede ring magalaga ng itik/bibe.
Kinakain nila ang kuhol, damo at mga insekto.
 Dahil nasisinagan ng araw ang espasyo sa pagitan ng mga
halaman, mas mahirap dumami ang peste. Maging ang mga
daga, na takot sa liwanag, ay lumilipat sa ibang bukid.
 Dahil sa kapal ng suwi at lalim ng ugat ng palay na pinalaki
sa SRI, kahit bumagyo’y hindi madaling matumba ito, at
kung matumba man ay madali ring bumangong muli.

Tandaan! Ang SRI ay hindi isang sistemang tapos. Ito’y

umuunlad at pinayayaman pa ng mismong mga magsasaka at
siyentistang gumagamit nito. Magsaliksik. Hanapin sa Internet/
Web ang mga keywords na “system of rice intensification”.

Tantiyahin ang aanihin: Pumili ng 10 puno, bilangin ang

uhay at kunin ang average (hal., 20 uhay). Sa bawat puno,
pumili ng maigsing uhay, bilangin ang butil, at kunin ang
average ((hal., 100 butil). Ang ani ay hindi bababa sa 20 x 100
x .05 o 100 kaban kada ektarya. Tandaan: pumili ng maigsing
uhay. (Ang .05 ay para sa distansyang 25x25 cm lang.)
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Ang SRI effect: “parang tanglad!”
Sa unang 23 linggo, kayo'y maninibago at siguradong
makakantiyawan ng kapitbahay dahil sa kakaibang kulay at
itsura ng bukidSRI. Sa halip na berdeng dahon o asul na langit
na naaaninag sa tubig, ang makikita’y kulay putik, na parang
walang nakatanim. Huwag mabahala; normal ito. Di
magtatagal, dahil walang kompetisyon mula sa damo o kadikit
na halaman, magsusuwi ng marami ang palay at ang buong
bukid ay magkukulayberde rin. Kung tagumpay ang SRI,
lilitaw ang tinatawag na “SRI effect”, at ito ang makikita:
 Mas maraming suwi. Sa SRI, ang suwi ay umaabot ng 20,
30 o higit pa, sa halip na 6 hanggang 12 lang. Kung kulang
sa 20 ang mga suwi, hindi pa lumilitaw ang “SRI effect”.
Siguro, may hakbang o prinsipyo ng SRI na hindi nasunod.
 Mas malalim at malago ang mga ugat. Kung pinatutuyo
ang lupa sa tuwituwina, ang basang bahagi sa ilalim ng
lupa ay bumababa nang dahandahan, at hinahabol ito ng
mga ugat, kayat malalim ang naaabot ng mga ito. Mas
madali rin silang lumago. Kung
malalim at malago ang mga ugat,
kahit tagtuyot, hindi gaanong
apektado ang mga palay.
 Mas maraming butil. Kung
malago ang ugat, dumarami ang
suwi. Kung marami ang suwi,
lumalago ang ugat. Maraming
sinag ng araw at hangin ang
nakukuha
sa
mga
dahon.
Maraming sustansya ang nakukuha
sa ugat. Ang resulta, mas
maraming butil, mas mataas na ani.
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Magparami ng Indigenous Microorganisms (IMO):
Magsaing sa palayok ng isang kilong bigas. Palamigin.
Takpan ang bibig ng palayok ng tela/papel at talian ng goma,
para hindi pasukin ng insekto. Ipuwesto ang palayok sa mga
nabubulok na dahon sa lilim ng mga puno o kawayanan (da
best sa gubat). Pagkaraan ng 3 araw, kung marami nang mala
sapot na puting amag sa kanin, iuwi ang palayok.
Haluang mabuti ng 1 kilong pulot o pulang asukal (walang
halong tubig). Takpan ng bagong tela/papel, talian ulit ng
goma. Huwag ilagay sa boteng mahigpit ang takip! Itabi sa
madilim/malamig na lugar para maburo (fermentation, tulad ng
paggawa ng suka) ng 7 araw, hanggang magmukhang putik.
Ito ang IMO. Para gamitin, magtimpla ng 2 kutsara nito
kada litro ng tubig (32 kutsara sa 16 litro). Ispray ang IMO:
 sa kompost, para mabulok ang kompost nang mas mabilis;
 sa kulungan ng manok/baboy at ihalo sa inumin nila, para
mawala ang amoy ng kanilang dumi;
 sa land preparation, para mabulok ang mga buto ng damo;
 sa palay at iba pang halaman, bilang foliar fertilizer at
pangkontrol sa peste/sakit;
 sa naweeder na mga damo, para mabulok agad sila.
Kung papalitan ang kanin ng ibang lahok, magbabago ang
klase ng pandilig: kung lamangisda, magiging fish amino acid
(FAA); kung prutas, magiging fermented fruit juice (FFJ);
kung talbos ng kangkong, magiging fermented plant juice;
(FPJ); kung luya't alak, magiging oriental herbal nutrient
(OHN); atbp.
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Mga Prinsipyo at Pamamaraan ng SRI

Gumamit ng kompost
Madalang ang binhi sa kama

Distansiya ng punla: 25 cm

Idad ng punla: 812 araw

Salitsalit na bahain at patuyuin
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Magweeder laban sa damo

Mga gagawin sa bawat yugto ng pagtatanim
Balikan natin ang mga stepbystep na gagawin para
isapraktika ang SRI. Sa mga naghahanap ng SRI protocol, ito
ang puwedeng gamitin. Pero tandaan na ang SRI ay hindi
pormulang tapos, at may iba't ibang diskarte ang mga
magsasaka para masunod ang mga prinsipyo nito.
LAND PREPARATION:
–

–

–

Maglaan ng maliit na pitak pantesting (test plot). Tama lang
ang 100500 metro kwadrado (sqm) na pantesting. (Kung
nagaaral lumangoy, sa ilog na mababaw muna, huwag
agad tumalon sa dagat na malalim.)
Lagyan ang pitak ng maraming kompost o vermicast.
Kasindami, kung kaya, ng inani sa pitak. Halimbawa, 5 bag
ng kompost kung 5 kaban ang inani. Pwede rin ang isang
sako ng vermicast kada 100 sqm. Mas mabuting gumawa
ng kompost, pero kung bibili din lang, ibili na lang ng
vermicast yung dating ginagastos sa abonong kemikal. Sa
mga susunod na trial, puwedeng mas kaunti na ang ilagay.
Pag nasuyod na ang lupa, magispray ng IMO para
mamatay ang mga buto ng damo at lumaki nang mabilis
ang mga tumubo na. Hayaang sumibol ang mga buto ng
damo. Tapos, suyurin ulit, at ispreyan ng IMO.

PAGPUPUNLA:
–

Gumamit ng punlaan na 50% lupa, 50% kompost. Salain
ang binhi sa tubigalat. Yung mga lumubog lang ang
ipunla. Huwag gamiting binhi yung lumutang.
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–

Maglaan ng 70100 gramong binhi at 1 sqm na seedbed
kada 100 sqm na paglilipatan. Ipunla nang madalang:
iwasang dumikit ang binhi sa katabi nito para di magbuhul
buhol ang kanilang mga ugat.

PAGLILIPATTANIM:
–
–

–

–

–

Hayaang mawala ang tubig sa paglilipatan, putik lang dapat
ang matira, walang standing water (naipong tubig).
Ilipat ang punla pag may 2 dahon na (812 araw). Gamit
ang pala o kamay, kumuha ng lupa sa punlaan, kasama ang
mga punla. Kapalan ang lupa para di tamaan ng pala ang
mga ugat ng punla.
Sa paglilipatan, ihiwalay ang 1 punla (hindi 2 o 3, kundi
isa) – kasama pa ang butil ng palay (seed sac), lupa at putik
sa ugat – at itanim sa distansyang 25 x 25 cm (10 pulgada).
Ilipat ang punla na parang baby na inililipat galing duyan
papunta sa kama: hindi sya naistorbo, nagising o nasaktan
at walang sugat, pilay, bali o naputol na daliri.
Sa unang linggo pagkalipat, iwanang bukas ang labasan ng
tubig para hindi lumabas ang kuhol. (Basahin ang istorya ni
Domingo Porte, p. 57.)

KADA 710 ARAW:
–

–

Bahain ang lupa (23 araw) para mabulok ang damo,
patuyuin ng mas matagal (57 araw), para habulin ng mga
ugat ang tubig sa ilalim ng lupa.
Huwag hayaang makabuwelo ang damo. Pag tuyo ang lupa,
tiyak na maglalabasan ang damo. Bunutin/bungkalin agad
sila, gamit ang kamay o weeder. Pagkatapos, magspray ng
IMO. Puwede ring gumamit ng itik/bibe (p.113.)
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Bukod sa mataas na ani,
ano pa ang ibang bentahe ng SRI?
ni Roberto Verzola
Alam na natin, na maitataas ng SRI ang ani sa palay. Noong
Nobyembre 2011, ang pinakamataas na ani sa palay sa buong
mundo ay naitala ng SRI sa India. Bukod sa mataas na ani, ano
pa ang ibang bentahe ng SRI?
Menos sa binhi. Ang kailangan lang ay 710 kilong binhi
kada ektarya, di tulad sa ibang sistemang gumagamit ng 20
kilo, 40, o sobra pa kada ektarya.
Menos sa tubig. Sa SRI, hindi binabaha ng tuluytuloy ang
bukid kundi pinatutuyo rin. Dito nanggagaling ang 40%50%
na natitipid sa tubig kung SRI ang ginagamit.
Menos sa abono. Sa SRI, ang lupa ay pinatataba gamit ang
mga binulok na organikong materyal (kompost), na mas
matipid gawin kaysa komersiyal na abono. Iwas pa sa lasong
daladala ng mga komersiyal na abono.
Menos sa trabaho. Sa SRI, baka mas maraming trabaho sa
simula, habang hindi pa sanay sa sistema. Pero pag kabisado na
ang sistema, menos trabaho rin sa SRI, ayon sa mga matagal
ng gumagamit nito.
Matibay ang palay sa bagyo, baha, at tagtuyot. Ang ugat
ng palay na lakingSRI ay malago at malalim. Kayat mas
kaunti ang pinsala sa palay dulot ng bagyo, baha o tagtuyot.
Kontra sa global warming. Mas kaunti ang methane na
sumisingaw sa bukid na hindi nakababad sa tubig nang tuluy
tuloy (tulad ng itinuturo sa SRI). Ang methane ay isang
greenhouse gas., o dahilan ng global warming. Dahil mas
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kaunting methane ang sumisingaw kung SRI ang gamit, ang
SRI ay makakatulong maiwasan ang pagbabago sa klima at
paginit ng mundo (global warming).
Mas maraming variety ang pagpilipian. Ang SRI ay hindi
binhi o variety, kundi paraan ng pagaalaga sa palay, kayat mas
marami kang pagpipiliang binhi: malagkit, mabango, inbred,
hybrid, fancy, red rice, black rice, atbp. Hindi mo rin
kailangang bumili ng binhi bawat taniman, dahil maganda rin
ang SRI sa mga binhing magagamit nang paulitulit.
Sa dami ng bentaheng ito, kailangan subukan agad ang SRI,
para ang mga ito'y mapakinabangan agad ninyo!
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Mga kuwentong SRI: Lydia Espinoza

Mas matipid, at matibay sa bagyo ang SRI,
ayon kay Manang Lydia
Hindi siya mukhang 72 anyos. Nahihiyang humarap sa
kamera, may puwersa pa rin sa boses at kislap sa mata ni Lydia
Espinoza.
Galing sa Manila, lumipat siya at ang kanyang asawang
si Hermogenes sa isang 1.2ektaryang bukid sa Brgy. Lunec,
Malasiqui, Pangasinan noong 1998. Sinubukan nilang
magtanim ng palay noong 2000. Pinayuhan sila ng mga
teknisyan ng gobyerno na gumamit ng kemikal na abono at
pestisidyo. Ginawa nila ito, at nakaani sila ng 80 kaban.
Yun ang pinakamataas na inabot nila. Noong sumunod
na taniman, nakakuha sila ng 70 kaban, at pagkatapos, mas
mababa pa. Noong 2006, ang panganay na lalaki ni Manang
Lydia ay namatay sa kanser. Pagkaraan lang ng apat na buwan,
asawa naman niya ang namatay sa stroke. Ang apat na natitira
niyang anak ay may mga trabaho lahat sa siyudad, kayat siya
ang umaasikaso sa kanilang bukid. Isang kapitbahay ang
tumutulong nang regular sa kanya, si Reynald Manzano.
Noong 2009, walong bag ng kemikal na abono ang
ginamit ni Manang Lydia. Pero 38 kaban lang ang inani niya.
Noong 2008, 52 kaban pa ang nakuha niya sa bukid.
Nang ikuwento ng kanyang anak na si Luz ang mga
benepisyo ng organikong pagsasaka at binanggit ni Luz ang
alok ng SRI trainer na si Venancio Garde Jr. na tumulong,
mabilis ang desisyon ni Manang Lydia. Magoorganik siya.
Kaagad. Alam niyang posibleng bumaba pa ang kanyang ani,
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habang dumadaan ang kanyang bukid sa conversion process,
pero nakumbinsi siya sa argumento ni Luz, na kung gagamitin
ang SRI, maliit lang ang mababawas sa ani, kung meron man.
At pagkaraan ng conversion process, siguradong tataas din ito.
Alinsunod sa payo ni Jun Garde, naghanda si Manang
Lydia ng 10 kilong binhi ng Jasmine rice, isang kilo ng
malagkit na black rice, at isang kilo ng Inengkanto, isa pang
lahi ng black rice. Tinuruan din ni Jun ang tumutulong na
kapitbahay ni Manang Lydia, si Reynald, kung paano gumawa
ng Indigenous Microorganisms (IMO) para gamiting
biological spray.
Noong Hulyo 12, 2010, habang makamata ang ilang
naguusyosong kapitbahay at ilang bisitang interesado sa SRI,
itinanim nila nang isaisa ang mga punlang 12 araw ang idad,
sa distansyang 25 cm ang layo.
“Pinagtatawanan ng mga kapitbahay ang maliliit na
punla namin,” kuwento ni Manang Lydia. “Dahil isaisa
at magkakalayo, halos hindi makita ang maliliit na
punla. Akala mo'y walang nakatanim sa putik.”
“Pero, makaraan ang ilang linggo, nang makita nila ang
lumaking palay at ang dami ng suwi, tumigil na ang
pangangantiyaw. Nang mamulaklak ang palay, umabot
na ang karaniwang bilang ng produktibong suwi sa
2830 ang dami,” dagdag niya.
Sa kasamaang palad, tinamaan ang bukid ng bagyo.
Hindi lang isa, kundi dalawa. Magkasunod, dinaanan ang
Pangasinan ni Pedring noong Sep. 27, at ni Quiel noong Sep.
30, 2010. Pareho pang Signal #3. Sinalanta ng dalawang bagyo
ang maraming palayan sa Pangasinan.
“Dumapa yung palay ng mga katabi ko. Yung sa akin,
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hindi. May ilang lumuhod, pero bumangon din sila agad.”
Sa kabila ng dalawang bagyo, nakakuha pa si Manang
Lydia ng mahigit sa 30 kaban sa kanyang palayan, na
ikinahanga ng kanyang mga kapitbahay.
Sa karanasang ito, nakita ni Manang Lydia na sa SRI,
mas makakaseguro siya sa kanyang kinabukasan.
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Mga kuwentong SRI: Carmelita Cervantes

Guro sa unibersidad, gayundin sa bukid
“Maam Mely” kung tawagin siya ng marami.
Mararamdaman sa tono ng boses ang paghanga, paggalang, at
pagmamahal ng estudyante sa kanyang guro.
Si Prof. Carmelita N. Cervantes ay tunay na propesor ng
mga magsasaka sa bukid, mga estudyante't guro sa akademya,
at maging mga eksperto sa agrikultura ng gobyerno. Ang
kanyang espesyalidad: ang likaskayang agrikultura
(sustainable agriculture), ang organikong pagsasaka (organic
farming), at ang sistema ng pagpapalago ng palay (System of
Rice Intensification/SRI). Sa isang workshop sa SRI na
ginanap noong Dis. 1011, 2012 sa Central Bicol State
University for Agriculture (CBSUA), sinabi ng halos lahat ng
dumalo at nagpakilala sa workshop na kay “Maam Mely” nila
natutuhan ang organikong pagsasaka at ang SRI.
Si Prof. Cervantes o “Maam Mely” ay isang research
professor sa agrikultura sa CBSUA, ang dating Camarines Sur
State Agricultural College (CSSAC). Siya rin ang direktor ng
extension services ng unibersidad. Ang kampus ng CBSUA sa
Pili, Camarines Sur ay nasa tabi lang ng highway, kalahating
oras ang layo sa Naga, ang kapitolyo ng Camarines Sur, at 15
minuto ang layo sa airport, ang pinakamalaki sa Bikol.
Narinig ni Mely sa unang pagkakataon ang System of
Rice Intensification (SRI) noong Oktubre 2004, nang dumalo
siya sa isang workshop/conference sa SRI, na tinipon para
ipalaganap ang bagong sistema sa pagaalaga ng palay. Ang
miting ay inorganisa ni Dr. Oscar B. Zamora, noo'y propesor sa
agronomy, naging dean ng graduate studies, at ngayon ay vice
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chancellor, ng University of the Philippines sa Los Banos
(UPLB). Si Dr. Zamora ay naging propesor ni Mely noong
1997, noong kumuha siya ng kanyang PhD Agronomy sa
UPLB.
Ibangiba ang SRI sa natutuhan ni Mely sa UPLB, kayat
manghangmangha siya rito. Ang alam niya'y inililipat ang
punla pagkaraan ng 3 o 4 na linggo; ipinipilit ng SRI na ilipat
ang mga punla na wala pang 2 linggo ang idad. Nasanay na din
si Mely na pumilas ng isang kumpol ng 4 o 5 punla, na dali
daling itutusok sa putik, hindi ang isaisa't maingat na
paglilipat ng punla na ititinuturo ng SRI. Tinanggap din niya
noong una ang turo sa unibersidad, na mas malaki ang aanihin
kung magkakalapit ang mga punla sa bukid, baliktad sa
prinsipyong itinuturo ng SRI. Higit sa lahat, magmula pa sa
kanyang kabataan, iisang itsura lang ang nakabaon sa isip ni
Mely kung palayan ang paguusapan – mga palay na
nakababad sa tubig sa pagitan ng mga pilapil. Hindi ba't ang
palayan sa patag ay tinatawag ding “tubigan”? Ayon sa SRI,
kailangan palang patuyuin ang palayan sa tuwituwina.
Para masagot agad ang maraming tanong sa kanyang
isipan, sinubukan kaagad ni Mely ang SRI sa kanyang bukid,
pagkagaling niya sa miting. Namangha siya sa “SRI effect” –
ang bukodtanging itsura ng palay kung ito'y matagumpay na
pinalaki sa SRI. Batay sa kanyang magandang resulta,
sinimulan niyang ituro ang SRI sa mga magsasakang
nagpapaturo sa kanya ng likaskayang pagsasaka. Ipinapatuloy
din niya ang kanyang mga ekperimento sa SRI.
Naging bahagi si Mely ng technical working pool ng
PABINHI, ang organisasyong nagimbita sa kanya sa miting sa
UPLB noong Oktubre 2004. Ang ilang miyembro ng
PABINHI ay miyembro rin ng isa pang organisasyon, ang SRI
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Pilipinas, na may simple at iisang layunin lang: ang ipalaganap
ang SRI sa buong Pilipinas. Sa miting sa UPLB, nakilala din ni
Mely si Roberto “Obet” Verzola, miyembro ng PABINHI at
coordinator ng SRI Pilipinas. Si Mely ang naging representante
ng SRI Pilipinas sa Bikol.
Sa mga organisasyong tulad nito, maraming natutuhan
si Mely. Ibinahagi rin niya ang mga kaalaman at karanasang
natipon niya sa matagal na panahon bilang practitioner, trainer
at propesor ng likaskayang agrikultura at organikong
pagsasaka. Aktibo siyang nakipagpalitan ng mga tradisyunal na
lahi ng palay at ng mga pamamaraan ng pagkontrol sa peste
nang hindi gumagamit ng lason. Nagaral din niya, para
magamit at maituro sa iba, ng iba pang pamamaraan ng
pagsasaka, tulad ng Korean Natural Farming System (KNFS)
at ng biodynamic farming.
Di nagtagal, ang bukid na pagaari ng pamilya ni Mely,
kung saan niya tinetesting ang SRI, organic farming, KNFS at
iba pang natutuhan niya, ay naging isang training center para
sa buong Bikol. Dinadayo na siya ng mga gustong matuto sa
mga bagong paraan ng pagsasaka. Nakapagipon din siya ng
sarisaring lahi ng palay. Kung may hinahanap ang magsasaka
na isang sinaunang lahi na gusto nilang balikan, kay Mely sila
nagpupunta para humingi ng ilang binhi.
Katuwang ni Mely sa pangangasiwa sa kanilang bukid
ang kanyang asawa, si Santi. Tinawag nila itong Carmel
Farms.
Bago ituro ni Mely ang anumang natutuhan sa mga
dinadaluhan niyang miting o kumperensiya, sinusubukan muna
niya ito sa Carmel Farms. Lahat ng mga gustong matuto kung
paano umiwas sa mga nakalalasong kemikal na abono at
pestisidyo, iniimbitahan niyang bumisita sa Carmel Farms.
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Kung selfsufficiency ang paguusapan, puwedeng
gawing huwaran ang Carmel Farms. Ipinagmamalaki ni Mely
sa lahat ng bisita:
“Dito, dalawang input lang ang nanggagaling sa labas:
ang diesel na nagpapatakbo sa aming traktora at thresher, at
ang pulot (molasses) na ginagamit namin sa paggawa ng
natural liquid fertilizer. Ang lahat ng iba pa'y dito na
nanggagaling sa amin mismong bukid – mula sa binhi
hanggang sa organikong pataba.”
Napapangiti si Mely, habang ginugunita niya kung
paano siya nakumbinsing subukan ang organikong pagsasaka.
“Noong una naming subukan ang
organikong pagsasaka sa aming bukid, ni hindi
kami nakaabot ng 3 tonelada ng palay kada
ektarya, na karaniwang nakukuha ng mga
magsasaka sa Pilipinas. Naku, nakakahiya! Hindi
ito ang produksiyon ng isang propesor sa
universidad na gumagawa ng organikong
agrikultura! Hindi ko puwedeng ipagmalaki,
kung ganito kababa ang ani namin.
“Malaki ang pagbabago nang matutuhan
ko ang SRI. Dito, sa unang subok pa lang, kahit
biglain, na wala agad komersiyal na abono,
makakakuha pa rin ang magsasaka ng 4 na
tonelada kada ektarya. Katulad ito ng inaani ng
mga magsasakang gumagamit ng 7 bag ng
komersiyal na abono kada taniman.
“Sa SRI, hindi na problema ng magsasaka
ang mababang ani habang dumadaan ang
kanilang bukid sa organic conversion process.”
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Kilalangkilala na ngayon ang Carmel Farms sa mga
nagtataguyod ng organikong pagsasaka, dahil ito'y nagsisilbing
showcase kung ano ang kayang abutin ng ganitong sistema.
Madalas itong gamiting training venue hindi lang ng mga
grupong magsasaka, kundi ng mga ahensiya rin ng gobyerno.
Sa Carmel Farms ipinadala ng Department of Agrarian Reform
ang mga beneficiaries ng kanilang Agrarian Reform
Community Project (ARCP). Ang mga miyembrong
kababaihan ng PAKISAMA, isang pederasyon ng mga
samahang magsasaka, ay kay Mely tumakbo ng mangailangan
sila ng training. Naging suki din ng Carmel Farms ang mga
nongovernment organizations (NGO) tulad ng CAMSOAID at
Pecuaria Development Cooperative (PDCI). Dahil si Mely ay
propesor sa unibersidad, dinadayo rin ang Carmel Farms ng
mga estudyante. Dito nila ginagawa ang kanilang trials,
praktikum at research thesis.
“Ito siguro ang hinihingi ng panahon, na maging
isang learning institution ang Carmel Farms,” ani Mely.
Ang Carmel Farms ay isa ring production farm, na may
iba't ibang produkto. Ang pangunahing produkto ay organic
rice, na pinalaki sa SRI. May gulay din sila, gatas, itlog, native
na manok at baboy, at saka kambing.
Higit sa lahat, ang mga binhi ng Carmel Farms ay
ibinabahagi nila sa mga magsasaka.
“Ito na siguro ang tinatawag na food security,” ngiti ni
Mely.
Dahil
sa
kanyang
importanteng
papel
sa
pagpapalaganap ng SRI sa Bikol, inimbita ng SRI Pilipinas si
Mely para pamunuan ang training program nito sa rehiyon.
Salamat sa pondong ibinigay ni Sec. Arthur Yap ng
42

Department of Agriculture noong 2007, nakapagsagawa si
Mely ng maraming training sa SRI sa hanay ng mga irrigators'
associations, mga yunit ng lokal na gobyerno, ang grupong
Save The Children, at mga NGOs na kunektado sa simbahan.
Dahil nakita niya mismo kung gaano kaganda ang
resulta ng SRI, kinumbinse ni Mely ang Central Bicol State
University for Agriculture (CBSUA), kung saan siya'y isang
research professor, na isama ang SRI sa programa ng
unibersidad para sa likaskayang pagunlad sa Bikol.
Sa ilalim ng programa ng CBSUA at salamat sa
pagsusumikap ni Mely, may 16 na trainer at 550 magsasaka
mula sa iba't ibang probinsya ng Bikol ang dumaan sa
pagsasanay tungkol sa SRI, at sa organikong pagsasaka sa
palay. Nakabuo din ang programa ng 22 trial farms. Sa
pakikipagtulungan sa iba pang ahensiya at sa mga guro at
estudyante ng CBSUA, gumawa at nagpamahagi ang programa
ng mga praymer, palabas sa multimedia, at iba pang materyales
pangedukasyon. Nangolekta din sila at nagtesting ng mahigit
sa 50 lahi ng palay, para malaman kung aling mga lahi ang
bagay sa SRI. Sa kasalukuyan, may mga rice field genebanks
na ang CBSUA sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Dito nila
iniimbak ang mga lahi ng palay na ayaw nilang mawala na
nang tuluyan.
Malaki ang ginampanang papel ni Mely para maging
prioridad ang organikong pagsasaka sa R&D agenda ng
CBSUA, na may opisyal na mandatong gumawa at
magpalaganap ng impormasyon at teknolohiya na
magbubunsod ng likaskayang pagsasaka sa kanayunan ng
Bikol. Isinasagawa ng unibersidad ang mandatong ito sa
pamamagitan ng programa nito sa pagtuturo, research at
extension ng organikong pagsasaka.
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CBSUA lang siguro ang kaisaisang eskwela sa
Pilipinas – o baka sa buong mundo pa – na bahagi ang SRI sa
opisyal na curriculum nito. Ipinagmamalaki ni Mely na ang
SRI ay itinuturo sa limang pangunahing subjects sa kanilang
kursong B.S. Agriculture: Agriculture 1, Agriculture 2, Crop
Sciences 3, Agronomy 121, and Agronomy 200.
Noong 2009, nagorganisa ang SRI Pilipinas ng isang
pambansang kumperensya at workshop ng mga SRI trainers, sa
suporta ng Oxfam Great Britain at sa tulong din ng Bureau of
Soils and Water Management (BSWM) ng Department of
Agriculture. Sa unang pagkakataon, nakilala ni Mely ang
mahigit sa 30 kapwa niya SRI trainer, galing sa iba't ibang
bahagi ng Pilipinas. Ang ikinatuwa niya nang husto ay ang
pagkakataong makadiskusyon si Dr. Norman T. Uphoff, ang
propesor ng Cornell University na nagtuturo ng SRI sa mga
siyentista sa buong mundo.
Noong taong iyon, nakipagtulungan si Mely sa siyam na
ahensiya ng gobyerno, anim na nongovernment organizations,
at limang people's organizations. Kayat bilang pagkilala sa
kanyang mga ginawa, tumanggap si Mely noong 2009 ng
dalawang award mula sa CBSUA, bilang Outstanding Alumna
for Agricultural Extension at Outstanding Faculty Extensionist.
Noong 2010, sa isang training project ng SRI Pilipinas
na suportado ng Oxfam Great Britain, nagsagawang muli si
Mely ng trainings sa mga miyembro ng Pambansang Kilusan
ng mga Samahang Magsasaka (PAKISAMA), sa Camarines
Sur Organic Agriculture Industry Development Council
(CAMSOAIDC) at sa mga beneficiaries ng repormang agraryo
sa Bikol. Noong taong iyon, tumanggap ulit siya ng dalawang
award sa CBSUA, bilang 2010 Outstanding Alumna for
Organic AgriEntrepreneurship at Outstanding Alumna for
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Research/Writer and Extension.
Ipinagpatuloy ni Mely ang pagtuturo ng SRI noong
2011 at 2012 sa ilalim ng ikalawang training project ng SRI
Pilipinas na suportado ng Oxfam GB. Bilang pagkilala sa
kanyang gawain, itinalaga din siyang Director for Extension
Services ng CBSUA, ang posisyon na hawag niya hanggang
ngayon.
“Tuwangtuwang dumalo sa training ang mga
magsasaka,” ayon kay Mely, “dahil nabubuksan ang kanilang
isipan sa mga bagong posibilidad at dumarami ang kanilang
mapagpipiliang mga pamamaraan.”
“Natutuwa sila sa SRI dahil hindi na sila kailangang
umasa sa mga mamahaling external inputs. Kung kakaunti lang
ang kailangang bilhin – at lumalaki naman ang kita dahil
tumataas ang ani – hindi na sila kailangang umutang. Alam mo
ba kung gaano kalaking bagay ito sa magsasaka?”, dagdag
niya.
Ang karaniwang ani ng mga magsasaka sa Bikol na
gumagamit ng SRI ay mahigit 5 tonelada kada ektarya, na mas
mataas nang 35% kaysa karaniwang 3.7 tonelada kada ektarya
sa Bikol. Ang kita kada ektarya sa mga gumagamit ng SRI ay
P37,506, na mas mataas nang 118% kaysa P17,200 na
karaniwang kinikita ng magsasaka sa Bikol. Bukod dito,
nakikinabang din ang mga gumagamit ng SRI dahil “mas
malusog sila, ang kanilang pamilya, ang mga bumibili ng
kanilang produkto, gayundin ang kalikasan.”
Sa lahat ng maipagmamalaki ni Mely, ang “pinaka...”
para sa kanya ay ang mga istoryang naririnig niya sa mga
magsasaka kung silasila'y bibidahan ng ani na umaabot pa sa 8
tonelada kada ektarya, at mas mataas pa sa kanyang inaani,
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bagamat siya ang nagturo sa kanila at sa kanya nanggaling ang
mga lahi ng palay na ginamit nila.
Kung hindi siya nagbubungkal ng lupa, nagsusulat sa
blackboard o nagbubutingting sa laboratoryo, naglalaan si
Mely ng oras para bisitahin ang “mga bata” (tatlong anak
niyang mahigit trenta anyos na lahat ang idad). Ang tatlo'y
nagtatrabaho lahat sa ibang bansa. Inaasikaso din niya ang
kanyang asawa, si Santi, na abala rin sa organikong pagsasaka.
Si Santi ay isang aktibong lider sa PAKISAMA, isang
malaking pederasyon ng mga magsasaka.
Bukod sa kanyang mga responsabilidad bilang
researcher sa unibersidad, empleyado sa gobyerno,
tagapangasiwa ng Carmel Farms, at ginang sa bahay, may oras
pa si Mely para sa kanyang mga hilig, tulad ng painting,
pagdidiskubre ng mga organikong luto, pagbabasa ng libro, at
pamamasyal sa mga nursery at hardin para maghanap ng mga
ideya sa landscaping.
Hindi bakas sa mukha ni Mely ang 59 anyos. Parang
malayo pa siya sa retirement age. “Sana'y mangyari na agad!”,
bulalas niya. Inaasahan ni Mely na ang buhayretirado ay libre
sa busisi ng buhayunibersidad. Pag nagretiro siya sa gobyerno,
ani Mely, tututukan niyang mabuti ang pagsusulong ng
organikong pagsasaka. “Palalawakin ko pa ang ugnayan ko sa
mga tao at grupong gustong magorganic. Mabibigyan ko ng
malaking atensyon ang aming bukid, at gagawin ko itong
buhay na testamento na ang nagoorganic ay tumutulong sa
kalikasan at gumaganda ang kabuhayan.”
Kay Mely, ang misyon ng kanyang buhay ay ang
maabot ang pinakamahihirap sa kanayunan sa pamamagitan ng
organikong pagsasaka. “Sa dasal ko arawaraw, lagi kong
hinihingi sa Diyos na gawin Niya akong instrumento ng
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kanyang Pagmamahal sa mga kapuspalad.”
Pagpalain ka ng Diyos, Carmelita Cervantes.
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Mga kuwentong SRI: Fatima at Nicasio Engallado

Pasimuno sa makabagong pagpapalay
at negosyo ng mga produktong galing sa bigas
Ang kabuhayan ng magasawang Nicasio at Fatima
Engallado ay nasa kanilang palayan. Si Nick ang pangunahing
nagaasikaso sa kanilang bukid. Ginagamit niya ang System of
Rice Intensification (SRI), isang makabagong sistema sa
pagpapalago ng palay – mas mataas ang ani, menosgastos, at
iwaslason. Magkasamang inaasikaso ng magasawa ang
negosyong Engallado's Natural Food Products (ENFP), na
sinimulan nila noong 2007 para gumawa ng mga kakaning
galing sa bigas (ricebased delicacies).
Kung tutuusin, maliit ang 1.3 ektaryang bukid nila. Pero
sa pamamagitan ng SRI, umaani si Nick ng sapat na palay at
bigas sa buong taon – iba't ibang lahi (variety) pa – hindi lang
para sa kanilang negosyo ng mga kakanin na gawa sa bigas,
hindi lang para sa mga umoorder ng bigas sa kanila, kundi para
din sa konsumo ng pamilya. Nagagawa nila ito sa loob ng two
croppings sa isang taon, na ipinatutupad ng National Irrigation
Administration (NIA) sa pamamagitan ng synchronized
planting.
Lumaki ang ENFP sa tulong ng iba't ibang institusyong
pribado at publiko, at ngayo'y kinikilala na itong bahagi ng
“micro, small and medium enterprises” (MSME) hindi lang sa
Bukidnon kundi sa kanila ring rehiyon at maging sa ibang
rehiyon. Ang negosyo ng magasawang Engalllado ay
suportado ng programang “One Town, One Product” (OTOP)
ng Department of Trade and Industry (DTI). Tinulungan din
ang ENFP ng Department of Science and Technology (DOST)
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para makakuha ang magasawa ng mga kagamitan sa food
processing, para matugunan nila ang mga kagustuhan ng
merkado.
Dahil sa SRI at sa organikong pamamaraan ng
pagproseso ng mga Engallado sa kanilang bigas para gawing
kakanin, kumikita sila nang hanggang 35% mas mataas kaysa
karaniwang kita ng magsasaka nagbebenta ng palay o bigas.
Simpleng simula
Ang karanasan ng magasawa sa organikong pagsasaka
ay nagsimula nang magtanim sila ng ilang gulay noong 1989,
nang walang gamit na komersiyal na abono, pestisidyo, at iba
pang synthetic chemicals. Guano (dumi ng paniki) ang ginamit
ni Nick. Pagdating ng 1992, mas mataas na sa dati ang
kanyang ani; nalagpasan na niya ang kritikal na yugto ng
organic conversion process.
Noong 1997, inatake ng tungro ang mga palayan ng
Valencia City. Dahil dito, sinubukan din nina Nick at Fatima sa
kanilang palayan ang likaskayang pagsasaka (sustainable
agriculture). Sa tulong ang Sustainable Agriculture Center ng
Xavier University (XUSACenter), nagtesting ang magasawa
ng iba't ibang tradisyunal at bagong lahi, kabilang ang mga
lahing Masipag. Walangsawa si Nick na dumalo ng iba't ibang
pagsasanay, tulad ng training programs ng XUSACenter, para
matuto sa mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Noong
1999, ipinatutupad na ng magasawa Engallado ang diversified
integrated farming system sa kanilang bukid.
Noong 2000, bilang pagkilala sa kanyang mga ginawa at
kontribusyon sa organiko at likaskayang pagsasaka,
tumanggap si Nick ng award, ang “Outstanding Rice Farmer of
Region 10”.
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Sa MASIPAG regional conference noong 2001, nakilala
ni Nick si Roberto Verzola, ngayon ay coordinator ng SRI
Pilipinas, at narinig ni Nick sa unang pagkakataon ang System
of Rice Intensification (SRI).
Sinubukan agad ni Nick ang SRI. Maganda ang resulta,
kayat ginawa niya itong parte ng kanyang natural at
organikong sistema ng pagsasaka.
Noong una, kuwento ni Nick, nang makita ng kanilang
mga kalapitbukid ang tigiisang punla sa mga kuwadradong
guhit, walang naniwala sa kanya. Puna ng iba, sayang lang ang
oras at bukid, dahil uubusin lang ng kuhol ang palay. May ilan,
tinawag pa siyang “baliw”. Pero nasorpresa sila, ayon kay
Nick, sa dami ng suwing lumitaw at sa tibay ng kanyang palay
kontra sa kuhol at sa mga peste, tulad ng rice bug, black bug at
stem borer. Nang makita nila ang ganda ng palay na pinalaki sa
SRI, nagbago na opinyon ng mga tao.
Naging master si Nick ng sistema; gumawa rin siya ng
sariling mga inobasyon. Sa taunang pagsusuri ng XU College
of Agriculture, kapartner ang Northern Mindanao Consortium
for Agriculture Resource and Research Development
(NOMCARRD), naimbita si Nick para iprisinta ang tinatawag
niyang SRI and Diversified Integration.
Dahil sa kanyang karanasan, kakayahan, inobasyon, at
award bilang outstanding farmer, si Nick ay madalas na
ngayong maimbitahang resource person sa SRI, likaskayang
pagsasaka at kabuhayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang
bansa din, tulad ng Southeast Asia Trainers' Training on
Sustainable Agriculture ng Southeast Asia Social Leadership
Institute (SEARSOLIN) ng XU.
Sa ganitong mga pagkakataon, ipinaliliwanag ni Nick
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ang kanyang mga praktika ng pangangasiwa sa ilalim ng SRI,
na tumutugma sa lokal na klima at mga partikular na
kondisyon ng kanyang bukid:
1. Kailangang malambot ang lupa sa palayan, para mas
malalim ang maabot ng mga ugat. Kung matigas ang
lupa, mahihirapang magparami ang palay ng malalalim
na ugat.
2. Depende ang dami ng suwi sa distansya sa pagitan ng
mga punla. Hindi dadami ang suwi kung magkakalapit
ang mga punla. Depende rin ang distansya sa taba ng
lupa at kapal ng putik sa bukid. Mas mataba ang lupa at
mas makapal ang putik, mas malayo ang distansyang
puwedeng gamitin.
3. Kahit sabaysabay magtanim (synchronized planting)
ang magkakatabing bukid, puwede pa ring atakehin ang
palay ng mga pesteng tulad ng rice bug, na umaatake sa
bulaklak. Para mabawasan ang epekto nito, kailangang
sabaysabay mamulaklak ang magkakatabing bukid,
kayat kailangan ding isaalangalang kung gaano katagal
bago mamulaklak ang mga lahi ng palay na ginagamit
ng magkakapitbahay.
4. Isang malaking peligro ngayon sa magsasaka ang
pagbabago ng klima (climate change). Kung lalakas ang
mga bagyo, laluna kung alanganin ang panahon, mas
maraming palay ang dadapa at hihina ang ani. Para
iwasan ito, iniiwasan ni Nick ang mga lahing sobra sa
isang metro ang laki.
“Ang sikreto ng isang matagumpay na pagbubukid ay
ang sistema ng pagsasaka (farming system) at mga praktika ng
pangangasiwa (management practices),” ito ang mensahe ni
Nick sa tuwing nagsasalita siya sa mga training dito sa
Pilipinas o sa ibang bansa para ibahagi sa mga dumalo ang
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kanyang kaalaman at karanasan sa likaskayang pagsasaka at
sa SRI.
Bukod sa sistema ng pagaalaga, importante din ang lahi
ng palay, dagdag ni Nick. “Dapat piliin ang lahing itatanim
batay sa kondisyon ng lupa sa bukid at sa dami ng tubig na
makukuha,” diin niya. Ayon kay Nick, may mga lahi – tulad ng
Dinorado – na hindi gaanong maraming magsuwi, kahit sa
SRI. Ito ang mga pamantayang ginagamit ni Nick sa pagpili ng
lahi ng palay:
1. matagal bago mamunga, malakas magsuwi at
nagbibigay ng maraming butil sa bawat uhay,
2. matibay kontra peste at sakit,
3. mabango at masarap kainin, at
4. hindi madaling madurog at mataas ang milling
recovery.
Ipinagmamalaki ni Nick ang SRI dahil ito ang
nagbibigay sa ENFP ng sapat ng bigas. Sabi niya, “kailangang
unawain ng magsasaka ang kanyang bukid at suriin niyang
mabuti kung anong sistema ng pagsasaka ang babagay sa
kanyang bukid; dapat din siyang gumawa ng sariling research,
para matugunan niyang mabuti lahat ng nangyayari sa bukid.”
Sa sariling obserbasyon at pananaliksik ni Nick sa iba't
ibang pamamaraan ng SRI, nakabuo na siya ng mga praktika
ng pangangasiwa at giya sa pagsasaka na angkop at tugma
hindi lang sa kanilang bukid kundi sa negosyo rin ng mag
asawa. Ayon kay Nick, ito ang nagbibigay sa kanila ng
masaganang ani at suplay ng bigas para sa tuluytuloy na
produksiyon nila ng kakanin sa buong taon.
Sampung taon nang isinasapraktika ni Nick sa kanilang
bukid ang likaskayang pagsasaka at SRI. Dahil sa
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kombinasyong ito, naibaba niya nang husto ang kanyang
gastos sa pagbubukid. Ito'y nakatulong para magtagumpay
silang magasawa bilang magsasaka, at nagbukas ng pinto para
sila maging negosyante (entrepreneur).
Negosyo para sa nakararami
May isang pasubali ang magasawang Engallado: kahit
tumaas ang produksiyon ng palay ng magsasaka dahil sa SRI,
limitado pa rin ang itataas ng kanilang kita. Ito'y dahil
kinokontrol ng gobyerno ang presyo ng palay at bigas, at
hindi nito papayagang tumaas masyado ang presyong ito.
Mawawala ang limitasyong ito, ayon kay Nick, kung
magbebenta ang magsasaka hindi lang ng bigas, kundi ng mga
produktong gawa sa bigas, kung hindi na lang ito magsisilbing
pansaing para maging kanin, kundi magiging lahok din sa iba't
ibang kakanin na maibebenta nang mas mahal.
Dagdag dito, medyo maliit ang 1.3 ektaryang bukid ng
pamilya, at kailangan nila ng iba't ibang lahi para sa kanilang
negosyo. Nagtatanim sila ng mga tradisyunal na lahi at mga
palay na pula, tsokolate, itim, atbp., dahil hinahanap ito ng mga
suki nila at kailangan dito ang mga ito para ilahok sa mga
ginagawa nilang kakanin.
Natuto si Nick gumawa ng barquillos at pulburon, mga
sikat na produktong Ilonggo, nang bumisita siya sa Bacolod.
Nakita agad niya na makakatulong ang mga produktong ito
para tumaas ang kita nilang magasawa. Pero, sa halip na
umasa sa komersiyal na harina, nagpagiling siya ng bigas at ito
ang ginamit niyang harina. Nang makuha na niya ang timpla,
nagsimula na siyang magbenta ng iba't ibang kakanin na gawa
sa bigas.
Ang tradisyunal na barquillos at pulburon ay gawa sa
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komersyal na harina. Sa ekperimento ng mga Engallado,
puwede rin palang gamitin ang giniling na bigas, para gumawa
ng “barquirice” at “pulvorice”. Untiunti, batay sa kanilang
mga eksperimento, inabot nila ang kalidad na hinahanap na
ngayon sa merkado. Ngayon, sa mga produktong ito na
nanggagaling ang mas malaking kita ng magasawa.
Barquirice at pulvorice ang unang produkto ng ENFP.
Ito ay sinundan ng iba pang kakaning gawa sa bigas, na galing
naman sa palay na pinalaki nang natural. Ayon sa magasawa,
mas malaki ang kita sa pagbebenta ng mga kakanin kaysa
pagbebenta ng palay o ng bigas. Sa prinsipyong “mas marami
mula sa mas kaunti” (“more from less”) ng SRI, mula sa iisang
butil, ay nakapagpapatubo ang magsasaka ng maraming suwi.
At dito naman nanggagaling ang napakaraming palay at bigas.
Sa ENFP, itinuloy ng magasawa ang prosesong ito: mula sa
bigas, gumagawa sila ng maraming kakanin at dagdag na
yaman (addedvalue).
Sa mga pagsasanay na dinadaluhan ni Nick para
magsalita, laging idinidiin ni Nick na determinasyon ang
nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Sa kanyang
progreso, mula sa isang magsasaka hanggang maging
magsasakanegosyante, nagamit niya ang SRI para tumaas ang
halaga ng bigas, pagkatapos itong maproseso sa iba't ibang
kakanin na ibinebenta nila sa pamamagitan ng ENFP, ang
negosyo ng kanyang pamilya.
Kung si Nick ang nakatutok sa kanilang bukid, si
Fatima naman ang nakatutok sa ENFP, ang negosyo ng
pamilya. Mahiyain si Fatima. Kung hindi siya kukulitin, hindi
siya kikibo, at hahayaan lang niya si Nick na sumagot sa lahat
ng tanong. Sa kuwenta ni Fatima, malaki ang diperensya sa
presyo kung ang ani nila'y ibebentang bigas kaysa kung ito'y
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ipoproseso muna at ibebentang kakanin. Pakinggan natin si
Fatima:
“Kung maghahalo ng harinang bigas at iba pang
ingrediente para gumawa ng 1 kilong lahok, ito'y
makagagawa ng 920 piraso ng barquirice: 65 paketeng
tig14 na piraso ng barquirice kada pakete (may
pasobrang 10 na maaaring mabasag habang binabalot
ang mga kakanin). Sa 1 kilong lahok, ang gastos ay
P271.51: P78.69 dito ang bigas, at 192.82 ang iba pang
lahok, pasuweldo, packaging, at overhead. Ang isang
pakete naman ng 14 na pirasong barquirice ay
maibebenta namin ng P18.00. Ang kikitain namin, kung
maibebenta ang 65 na pakete, ay P1,170.
“Ang sarasara, isang tradisyunal na inuming Pinoy
galing sa sinangag na bigas, ay isa sa mga
nangungunang produkto ng ENFP. Naibebenta ito nang
mahal, pero mura lang itong gawin. Matapos namin
isangag at ilagay sa pakete ang isang kilong bigas,
makakabuo kami ng 8 pakete na tig90 gramo kada
pakete. Ang kikitain namin sa 1 kilong sinangag na
bigas: P166.67.
“Nagbebenta rin ang ENFP ng rice cookies.
Gumagastos kami ng P703.50 para sa 3 kilong lahok:
20% ang harinang bigas, 33% ang iba pang lahok, 12%
ang packaging, at 34% ang labor at overhead. Mula sa
rito, makakagawa kami ng 50 pakete ng tig90 gramo ng
rice cookies, na maibebenta namin ng P20 kada pakete.
Ang kita namin, P1,000.
“Sa pulvorice naman, ang 2.5 kilo ng harinang bigas at
iba pang ingrediente at magkakahalaga ng P147.80.
Mula rito, makakagawa kami ng 50 pakete, na may 5
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pirasong pulvorice kada pakete. Maibebenta ang bawat
pakete ng P24.00. Ang kabuuang kita: P1,200.”
Si Fatima ang bumubusisi sa mga detalyeng ito. Sa mga
pagkukuwentang tulad nito nakasalalay kung ang kanilang
negosyo ay patuloy na kumikita o hindi na.
Ayon sa tantiya ni Fatima, nasa negosyo ng organik na
kakanin ang kinabukasan ng kanilang kabuhayan.
Kaya lang, kahit matagal nang hindi gumagamit ng
synthetic agrochemicals ang magasawang Engallado. hindi pa
rin nila matawag na “organic” ang kanilang produkto dahil
ipinagbabawal ito ng Organic Agriculture Act (R.A. 10068).
Hindi kasi nila kayang bayaran ang gastos sa organic
certification. Para hindi lumabag sa batas, ang mga etiketa ng
mga produkto ng ENFP ay may tatak na “natural”. Ang
kailangan ng magasawa ay ang pagkilala ng gobyerno na ang
lahat ng kanilang pagsisikap ay nagbibigay na sa kanila ng
karapatang tawaging organiko ang kanilang produkto.
Kilalanin man ng gobyerno o hindi, alam ng mga suki
nina Fatima at Nick na ang mga binibili nilang produkto galing
sa magasawa ay tunay na organiko.
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Mga kuwentong SRI: Domingo Porte

Katulong niya ang kuhol
para makontrol ang damo
Matangkad sa karaniwan at matikas ang tayo, hindi mo
aakalaing si Domingo Porte ay mahigit 70 anyos na. Mas kilala
siya sa pangalang Ka Dinggo, lidermagsasaka at organic
farmer.
Masalimuot
ang
mga
pinagdaanang
niyang
organisasyon. Pinamunuan niya ang samahang magsasaka sa
San Luis, Aurora, at naging lider din ng pederasyong
PAKISAMA. Naging pangalawang tagapangulo, pagkatapos
ay tagapangulo ng MASIPAG. Nang mahati ang MASIPAG,
sumama siya sa mga humiwalay at kasamang nagbuo ng
PABINHI at naging miyembro ng Board of Trustees nito. Sa
PABINHI niya natutuhan at sinimulang isapraktika ang SRI.
Di naglaon, naging trainer din siya ng SRI Pilipinas.
Si Ka Dinggo ay isang magsasakang may misyon, na
walang sawa niyang ipinaliliwanag sa sinumang interesadong
makinig. Ito ay pagpapalaganap ng likaskayang agrikultura at
organikong pagsasaka.
Isa sa mga siryosong problema ng magsasaka, laluna
yung mga nagtatanim ng batambatang punla, tulad ng mga
gumagamit ng SRI, ay ang golden kuhol (Golden Apple Snail).
Mas bata kasi ang punla, mas gustong kainin ng kuhol. Sa mga
lugar na maraming kuhol, isa itong dahilan kung bakit
alanganin ang mga magsasaka na magtanim ng mga batam
batang punla. Milyunmilyong piso ang ginagastos ng mga
magsasaka tauntaon para sa molluscicides. Sa kabila nito,
patuloy pa ring kumakalat ang golden kuhol sa mga bukirin.
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Ipinagmamalaki ni Ka Dinggo ang kanyang paraan ng
pagkontrol sa kuhol, na hindi gumagamit ng anumang lason o
herbisidyo. Higit dito, nagagamit pa niya ang kuhol para
kontrolin ang isa pang salot sa mga magsasaka at numero
unong problema sa SRI – ang damo.
Ito ang kuwento ni Ka Dinggo, kung paano niya
ginagamit ang kuhol para makontrol ang damo:
“Ihinahanda ko ang aking palayan, tulad din ng
nakagawian ng marami. Inaararo ang bukid, at
pagkatapos ay sinusuyod ito para ilubog sa putik ang
mga damo. Hinihintay kong mabulok sila at maging
kompost. Sa ganitong paraan, madali ring pantayin ang
lupa. Kung marami pa ring naglilitawang damo,
magsusuyod ako ng ikalawang beses pagkaraan ng isang
linggo, para ilubog din sila sa putik.
“Ginagawa ko ang punlaan sa karaniwang paraan.
Isinasabog ko ang aking mga binhi nang mas madalang
kaysa nakagawian, para hindi sila magsisiksikan at hindi
magbubuhulbuhol ang kanilang mga ugat. Importante
na bawat binhi, gayundin ang mga ugat nila, ay may
sapat na espasyo para sila lumago. Kung nakababad sa
tubig ang punlaan, pinatutuyo ko ito hanggang sa medyo
basa na lang ang lupa. Limang araw bago ilipat ang mga
punla (isang linggo matapos silang isabog sa punlaan),
binabasa ko nang mabuti ang punlaan, para lumambot
ang lupa. Sa mga pagkakataong gusto kong sumubok ng
mas magulang na punla (25 araw ang edad, halimbawa),
magsusuyod ako ng isa pang beses tatlong linggo
pagkatapos kong magsabog ng binhi sa punlaan. Sa
ikalawang pagsusuyod na ito, siguradong pantay na ang
lupa.
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“Babasain kong mabuti ang punlaan para lumambot
nang husto ang lupa nito, at lilinisin ko at papantayin
ang pinitak sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito,
handa na ang paglilipatan.
“Ililipat ko ang punla nang isaisa kada tusok, sa mga
linyang nakaayon sa direksyong silangankanluran. Pag
iingatan ko nang husto ang mga batangbatang punla
para siguradong hindi mapipinsala ang ugat at hindi
matatanggal ang butil ng palay na nakakabit pa sa puno
ng ugat, dahil may daladala pa itong mga sustansya na
kailangan ng punla.
“Ito ang sikreto para hindi maglabasan ang kuhol: sa
susunod na limang araw o higit pa, hindi ko nilalagyan
ng tubig ang bukid. Maingat kong binabantayan ang
lupa at hinihintay ko itong natuyo at tumigas. Pag
matigas na ang lupa dahil sa pagkatuyo nito, pero bago
mabitak ang ibabaw ng tuyong lupa, naglalagay ako sa
bukid, sa bandang hapon, ng sapat lang na tubig para
mabasa ito nang magdamag. Sa ganitong paraan, pag
walang bitak ang lupa, hindi makakalitaw ang mga
kuhol. Oobserbahan ko ang bukid nang lima hanggang
pitong araw ulit, humigitkumulang. Muli, pag matigas
na ang ibabaw ng lupa pero bago ito mabitak,
magpapapasok ulit ako ng tubig na sapat lang para
mabasa ang bukid nang magdamag. Mananatiling
nakalubog ang mga kuhol, dahil hindi sila lalabas kung
walang sapat na tubig. Gagawin ko na naman nang
pangatlong beses ang pagpapatuyo sa bukid nang 57
araw habang inoobserbahang mabuti ang lupa. Pag
matigas na ito pero bago magbitak, babasain ko na
naman magdamag ang bukid, nang hindi nabibitak ang
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ibabaw ng lupa. Sa ganitong paraan, napananatili ko ang
kuhol na nakalubog sa lupa.
“Mga tatlong linggo pagkalipat ng punla, pag nagsimula
nang maglitawan ang damo, papapasukin ko ulit ang
tubig. Pero ngayon, patataasin ko ang tubig at
hahayaang mababad nang matagal ang lupa hanggang
mabitak ito. Makalalabas na ang mga nakalubog na
kuhol. Pero ang kakainin nila ay ang mga bagong litaw
na damo. Mas gusto kasi ng kuhol ang sariwang talbos
ng damo kaysa mas magulang na dahon ng palay. Sa
ganitong paraan, nakokontrol ko din ang damo, sa
tulong ng mga kuhol.”
Ang sistemang ito ng pagkontrol ng damo sa
pamamagitan ng kuhol ay nakatawag ng pansin ni Dr.
Ravindra Joshi, eksperto sa golden kuhol sa Philrice.
Nakumbinse ni Dr. Joshi si Ka Dinggo na isulat ang
pamamaraang ito. Tumulong si Roberto Verzola, coordinator
ng SRI Pilipinas, na isalin sa Ingles ang sinulat ni Ka Dinggo.
Tumulong din para makinis ang artikulo ni Ka Dinggo si Dr.
Norman Uphoff, pangunahing siyentista na nagtataguyod ng
SRI sa hanay ng mga siyentipiko sa buong mundo. At ang
artikulo ay inilathala nina Dr. Joshi at Dr. Leocadio Sebastian
sa kanilang librong Global Advances in Ecology and
Management of Golden Apple Snails, na inilathala ng Philrice
noong 2006.
Walang pagod at walang sawa sa pagpapaunlad ng mga
sistemang organiko at likaskaya sa bukid. Ganyan si Ka
Dinggo.
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Mga kuwentong SRI: Flora ValenciaVerzola

Tagapagalaga ng binhi
Sa kanilang sampung magkakapatid, siya ang
pinakamahilig mangolekta at magipon ng binhi. Mga binhi ng
puno, halaman, gulay at, siyempre, palay, laluna kung matamis
ang prutas, o maligat ang laman – lahat ay itinatabi niya para
iuwi sa kanilang bukid sa Tagkawayan o taniman sa Lipa.
Bagamat sa Lipa, Batangas napanganak, nagkaisip si
Flora Valencia sa Tagkawayan, Quezon, huling bayan bago
dumating sa Bikol kung galing sa Maynila. Dito nakakuha ang
kanyang mga magulang, sina Benito at Soledad Valencia, ng
homestead noong siya'y maliit pa.
Sa Brgy Casispalan sa Tagkawayan, sa matiyagang turo
ng kanyang ama at mapagmahal na kanlungan ng kanyang ina,
natuto ang batang si Flora ng mga pamamaraan ng pagsasaka,
mula sa pagkakaingin, hanggang sa paggawa ng mga bagong
pitak ng palay.
Ang mga alaala ni Flora ng kanyang pagkabata ay
punungpuno ng kuwento tungkol sa buhayilang at saya ng
pagkabata sa bukid, ng pagkapagod sa pagakyat sa mga puno
at pagkabusog sa mga pinitas na bunga. Madalas niyang
kasama at kalaro ang kanyang nakababatang kapatid na si
Ligaya. Ayon kay Flora, maririnig nila kung nagdadatingan na
ang mga baboydamo. Para sa kanilang kaligtasan, mabilis
aakyat ang dalawa sa puno, at panonoorin ang hilera ng mga
dumadaang hayop. Nangunguna ang mga barako, na
makikilala sa kanilang naglalakihang mga pangil. Nasa gitna
ang mga inahin at biik. Mga barakong muli ang nasa likod.
Hindi malimutan ni Flora ang tilaok ng manok sa madaling
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araw, parang awit ng kagubatan na gumigising sa kanya; at ang
libulibong paniki, na nagliliparan sa umaga galing sa
kapatagan patungo sa kanilang mga punong tulugan sa
kabundukan. Sa kapal nila, halos di niya makita ang langit
habang dumaraan ang mga paniki. Ang ispektakulong iyon ay
mapapanood muli niya sa hapon, paglubog ng araw, paglipad
ng libulibong paniking iyon galing sa kanilang mga punong
tulugan sa kabundukan para manginain sa kapatagan. Pagdilim,
nakaluto na ang kanilang mga magulang. Pupuwesto na ang
mga manok sa mga puno sa paligid ng bahay. Pagkakain,
mahihiga na rin ang pamilya. Kasabay ng mga halaman at
hayop, sumusunod sila sa kumpas ng kalikasang itinatakda ng
paglubog at pagsikat ng araw.
Natutuhan ni Flora sa kanyang ama't ina ang lahat ng
klase ng trabaho sa bukid, higit sa lahat, ang kahalagahan ng
pangangalaga sa mga binhi, na silang nagpapatuloy sa pag
inog ng buhay sa kabukiran.
Naputol ang kanyang masayang kabataan nang
magdalaga si Flora. Maagang pumanaw ang kanyang ama.
Nang dalhin nila ito sa ospital sa bayan, huli ang lahat. Dahil sa
martial law, naganap sa kanilang lugar ang eksenang paulitulit
na naganap sa maraming baryo sa Pilipinas – ang labanan sa
pagitan ng militar at rebelde. Lumikas ang kanyang ina at
ibang kapatid sa Lipa. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa
isang panig, matapos makapangasawa ng isang rebelde, at
nabigyan ng pagsasanay sa panggagamot. Subalit hindi
nagtagal si Ka Flora sa ganitong buhay. Napatay ang kanyang
asawa ng mga sundalo, at siya'y nadakip at naging isang
bilanggong pulitikal.
Sa kulungan sila nagkita ni Roberto Verzola, dating
estudyante ng UP, manunulat sa kampus, at isa ring bilanggong
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pulitikal. Pagbalik nila sa lipunan, nagbuo ang dalawa – isang
magsakaka at isang intelektuwal – ng pamilya.
Noong puwede na, bumisita ni Ka Flora sa mga kapatid
niya sa Casispalan, ang baryo nila sa Tagkawayan. Doon,
muling mabuhay ang kanyang pagmamahal sa binhi at sa
bukid. Nahati ang buhay niya sa Quezon Province at Quezon
City, sa lugar ng kanyang pagkabata at masasayang alaala, at
sa piling ng kanyang bagong pamilya.
Nagsimula ulit magipon ng binhi si Ka Flora.
Samantala, si Obet naman ay nagpatuloy sa kanyang social
advocacies. Tumutok siya sa mga isyu sa ekolohiya at mga
isyu ng magsasaka. Noong kalagitnaan ng 1990s tumulong siya
sa MASIPAG. Doon niya nakilala ang maraming lider
magsasaka tulad nina Domingo Porte ng San Luis, Aurora at
Leopoldo Guilaran ng Kabankalan, Negros Occidental.
Nagsimula rin siyang humingi ng mga binhi ng palay, para kay
Ka Flora. Dumami nang dumami ang variety ng palay sa
pangangalaga ni Ka Flora. May pula, may itim, meron pang
violet. May mabango, may malagkit, atbp. Lumagpas sa 100.
Malapit nang mag150. Ang biro ni Obet kay Ka Flora,
pagdating ng araw, baka pwede na silang kumain ng isang
variety bawat araw.
Hindi madaling magaalaga ng iba't ibang variety ng
palay. Kailangang may sariling 510 metro kuwadrado ang
bawat variety. Kailangang nakamapa kung saan nakapuwesto
ang bawat variety. Hindi sabaysabay mahihinog ang mga
palay. Kailangang gapasin at patuyuin ang mga variety nang
hiwahiwalay, para hindi sila magkahaluhalo. Hindi puwedeng
giikin ang palay sa makina. Paa at banig at kailangan.
Kailangang magkakahiwalay din silang ibilad at linisin sa
bilao, para alisiin ang mga tulyapis, dahon at bato. Pag naibilad
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na at napatuyo, puwede nang itabi ang mga binhi. Hiwa
hiwalay pa rin. Nagtahi si Ka Flora ng maliliit na supot gawa
sa katsa, para may mapaglagyang maayos ang kanyang mga
pinakaiingatang binhi.
Noong 1999, sa kanyang pananaliksik, nabasa ni Obet
sa unang pagkakataon ang isang artikulo tungkol sa System of
Rice Intensification (SRI). Sinubukan agad ni Ka Flora ang
bagong sistema. Tinulungan siya ng kanyang nakatatandang
kapatid, si Ate Yoly (Yolanda), at ng mister nito, si Kuya Ulô
(Eulogio).
Humanga ang tatlo sa SRI, dahil napakaganda ng
response ng maraming variety sa sistema. Mula sa kakaunting
binhi, umani sila ng maraming kilo ng palay. Lumaki ang
bunton ng mga supot ng binhi na nakatambak sa isang sulok ng
dampa ng magasawang Yoly at Ulô. Dumaming lalo ang
variety ng palay sa pangangalaga ni Ka Flora.
Makaraan ang isang pang taniman, kung saan maganda
ulit ang inani ng tatlo, nagsimulang magplano si Ka Flora kung
paano ituturo ang SRI sa kanyang mga kababaryo. Narinig na
nila ang kanyang mga ekperimento, nakadalaw na ang ilan, at
ang iba'y humihingi na rin ng binhi. Mas maraming oras na ang
ginugugol ni Ka Flora sa Quezon Province kaysa Quezon City.
Noong 2002, bumisita si Prof. Norman Uphoff ng
Cornell University sa Maynila, at nakipagkita kay Obet.
Nagtipuntipon
ang
PABINHI,
Philippine
Rural
Reconstruction Movement (PRRM), Philippine Greens, at
Broad Initiatives for Negros Development (BIND) para buuin
ang SRI Pilipinas. Sa bandila ng SRI Pilipinas, nagsimula ang
magasawa na ikampanya ang SRI sa mga magsasaka.
Noong mga panahong iyon, bilang lider ng Philippine
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Greens, si Obet ay naging bahagi ng pambansang kampanya
laban sa Bt corn, isang klase ng mais na nagdadala ng sarili
nitong pestisidyo. Nangangamba si Obet at ang kanyang grupo
na pag nakapasok ang Bt corn sa Pilipinas, malalahian nito ang
mga katutubong variety ng mais, lilipat sa kanila ang
katangiang ito, at magsisimula na ring gumawa ng pestisidyo
ang katutubong mais. Paano pa ito kakainin ng mga Pilipino?
Noong Earth Day 2003, pinamunuan ni Obet ang isang
hunger strike laban sa Bt corn. Bilang protesta, nagkampo ang
halos isang dosenang hunger strikers sa harap ng DA sa
Quezon City, at tumigil silang kumain. Umiinom lang sila ng
tubig at sarisaring fruit juice. Inabot ang hunger strike ng
isang linggo, tumagal ng dalawang linggo ... at higit pa. Pero
hindi sila pinansin ng gobyerno. Nagpatuloy ang hunger strike.
Sa radyo unang narinig ni Ka Flora ang balita tungkol sa
hunger strike. Humangos siya sa Maynila para suportahan ang
asawa. Tumulong siya para alaagaan ang mga strikers. Sa
ikaapat na linggo, dalawang strikers na lang ang naiwan. Isa sa
kanila si Obet. Naging pambansang isyu ang hunger strike.
Pero hindi pa rin natitinag ang gobyerno. Nanawagan kay
Presidente Gloria Arroyo ang maraming sektor na ipagpaliban
muna ang komersyalisasyon ng Bt corn. Sa kabila nito,
malinaw na makikipagmatagalan ang administrasyong Arroyo.
Sa mga huling araw ng kanilang hunger strike, sariwang
sabaw ng niyog na lang ang bumubuhay sa dalawang natitirang
welgista. Mahinangmahina sa sila. Alalangalala si Ka Flora.
Parang ipinagdidiinan ang tigas ng kanilang kalooban,
umalis pa ng bansa si Arroyo at ang sekretaryo sa agrikultura,
si Cito Lorenzo, nang hindi pa rin pinapansin ang hunger
strike. Lumipad ang dalawa sa Amerika.
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Sa kabila ng panghihina ng dalawang natitirang
welgista, nagsawalangkibo pa rin ang Presidente. Nanatili sa
ibang bansa si Arroyo at Lorenzo. Sa wakas, pagkaraan ng 30
araw na hindi kumakain, nagpasiya ang mga hunger strikers na
itigil ang kanilang protesta. Nagawa nilang maging bukam
bibig sa publiko ang isyu ng Bt corn, pero hindi nila
napalambot ang puso ni Arroyo at Lorenzo.
Hindi lang ilang linggo, kundi ilang buwan ang inabot
bago bumalik ang dating timbang ni Obet. Salamat sa pag
aalaga at pagbabantay ni Ka Flora, nabawi din niya ang
kanyang lakas at nakabalik siya sa dating mga gawain.
Pero hindi kaagad nakabalik si Ka Flora sa bukid. Dahil
wala nang nakabantay dito, pinaginteresan ng daga ang
kanyang mga binhi. Sa halip na maubos ng daga, pumayag si
ni Ka Flora na ipamahagi ang kanyang mga binhi sa kapatid,
kamaganak at ilang kapitbahay. Pero bawat isa'y tutok sa kani
kanyang trabahong bukid kayat walang nakapagbigay ng sapat
na oras para sa mga binhi. Yung walang hilig sa binhi,
ipinakiskis ito at kinain. Yung ilan, pumili lang ng gusto nila at
napabayaan ang iba. Untiunting nangawala ang mga binhi.
Sa Maynila, ipinagpatuloy ng magasawa ang kanilang
adbokasya sa ilalim ng bandila ng SRI Pilipinas. Nakilala nila
si Noe Ysulat, opisyal ng gobyerno na maagang sumubok sa
SRI. Pumayag siyang maging resource person ng grupo.
Naging aktibo rin ang PRRM. Nagsimulang mabanggit ang
SRI sa media. Sumulat si Obet ng isang praymer sa Pilipino, na
ipinamigay nila nang libre sa mga gustong matuto sa sistema.
Naging SRI trainer si Ka Flora. Nakahingi ang SRI Pilipinas
ng pondo sa Department of Agriculture, at pagkatapos ay sa
Oxfam Great Britain. Lumaganap sa buong bansa ang SRI,
dumami ang SRI trainers, gayundin ang mga SRI adopters at
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practitioners.
Binalikan din ni Ka Flora ang kanyang unang hilig, ang
pangongolekta ng mga binhi. Dumadami ulit ang kanyang
koleksiyon, bagamat ang mga ito'y itinabi muna niya sa isang
sulok ng kanilang refrigerator. Sa tulong ng mga magsasaka at
ng trainers ng SRI Pilipinas, may tigiisang pakete na naman
siya ng Jasmine rice, Inengkanto, Pandan Wangi, mga rice
lines ng farmerbreeders na tulad nina Leopoldo Guilaran,
Venancio Garde Jr., Rene Jaranilla, atbp. Nagsimula ulit
mapuno ang kanilang ref hindi lang ng mga binhi ng palay
kundi ng buto rin ng mangga, papaya, kamatis, kaimito, atbp.
Pag masarap ang prutas, itatabi ni Ka Flora ang binhi para
itanim paguwi niya sa probinsya.
Noong bagong taon ng 2013, halos 10 taon matapos
mawala ang kanyang unang koleksiyon, umuwi si Ka Flora sa
kanyang baryo, para magtanim ulit ng ilang binhi at paramihin
ang mga ito. Ang ginamit niyang sistema: SRI, siyempre.
Ang pangarap pa rin ni Ka Flora, pagdating ng araw, ay
regular siyang makapaghain sa kanyang pamilya ng kanin at
ulam na siya mismo ang nagtanim at nagalaga.
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Mga kuwentong SRI: Juanito Poliquit

Patay nang lupa, binuhay muli
Si Juanito Poliquit ay isang agriculture technologist ng
Ecological Farm and Resources Management Institute
(EcoFARMI) ng Visayas State University (dating Visayas
College of Agriculture) sa Baybay, Leyte.
Kinuha si Nitoy noong 2011 ng Leyte Blacksand Corp.,
para ibalik sa dati ang isang pinagminahang lupa (minedout
area) sa MacArthur, Leyte. Nagsimula siya sa dalawang
ektarya.
Ayon kay Nitoy, “parang buhangin na lang yung lupa;
000 na ang makukuhang sustansya rito.” Ang kanyang
assignment: ibalik ang lupa sa dati nitong kalagayan.
Matapos niyang suriin ang lupa, ibinigay ni Nitoy ang
kanyang rekomendasyon sa mga mayari ng minahan:
maglagay ng 5 tonelada (5,000 kilo, o 100 sako na 50 kilo kada
sako) ng vermicompost kada ektarya, at magspray linggu
linggo ng sarisaring lahok (concoctions) na gawa alinsunod sa
Korean Natural Farming System (KNFS), tulad ng indigenous
microorganisms (IMO), fish amino acid (FAA), fermented
plant juice (FPJ), atbp.
Sa bawat ektarya ng malabuhanging lupa na pinataba
ng 5 libong kilong dumi ng bulate at dinilig ng mga KNFS
concoctions, nagtanim sila ng isang inbred variety ng palay,
ang RC18, at ginamit nila ang pamamaraang tinatawag na
System of Rice Intensification (SRI).
Ang resulta: umani sila ng 130 kaban sa bawat ektarya.
Nalagpasan pa nila ang karaniwang ani sa bansa na 7580
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kaban lang kada ektarya! (Tingnan sa ibaba ang litrato, bigay
ni Juanito Poliquit, ng pinagminahang lupa.)
Kung susundin ang general rule ng SRI Pilipinas, 130
sako rin dapat ang ibalik na kompost sa isang ektaryang lupa,
dahil 130 sako ang inalis dito. Kunsabagay, ang vermicompost
ay isang napakagandang klase ng organic fertilizer, kumpara
sa karaniwang kompost, kayat ang epekto ng 100 sako nito ay
mas maganda pa sa 130 sako ng karaniwang kompost.
Gayundin, kakayanin ng ordinaryong magsasaka ang
gastos para sa 5,000 kilong vermicompost kung magaaral siya
ng vermiculture sa halip na bumili ng komersyal na
vermicompost.
Patuloy si Nitoy sa paghahanap kung paano pa
pagagandahin ang SRI.
Isang importanteng research ang ginagawa niya ngayon.
Ang resulta nito'y hinihintay ng lahat ng SRI practitioners.
Kasama si Marilou Sarong at Pastor Garcia ng EcoFARMI
VSU, dinidiskubre nila kung paano mapagsasama ang SRI at
itik/bibe, na mahilig kumain ng damo at kuhol.
Damo at kuhol ang dalawang pangunahing problema ng
mga magsasakang gumagamit ng SRI.
Ang research na ito, pag nagtagumpay, ay itinuturing ng
SRI Pilipinas na higanteng kontribusyon sa sistemang ito ng
pagaalaga ng palay.
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Mga kuwentong SRI: Noe Ysulat

Kaunaunahang SRI researcher sa gobyerno
Noong 2002, sa isang international conference sa
Indonesia, excited nang umuwi si Atty. Edwin Acoba, direktor
ng Agricultural Training Institute (ATI).
Excited siya dahil may bago siyang natutuhan mula sa
conference, at gusto agad niya itong subukan, para makita
kung totoo ang narinig niya tungkol dito.
Ang natutuhan niya sa Indonesia, na nagbigay sa kanya
ng malaking pagasa, ay ang System of Rice Intensification
(SRI), bagong paraan ng pagtatanim ng palay, na nagtataas ng
ani bukod sa menosgastos at iwaslason pa.
Pagkabalik sa Pilipinas, nagtawag agad si Direktor
Acoba ng miting ng mga opisyal ng ATI na galing sa iba't
ibang rehiyon. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tauhan ang
natutuhan niya, binigyan din sila ng materyales mula sa
Indonesia, at sinabihan silang subukan ang sistema para makita
kung maganda nga ang resulta nito.
Iisang lang sa mga dumalong opisyal ang kaagad
sumubok sa SRI, si Noe Ysulat, isang researcher sa ATI
Region 12, ang rehiyon ng Central Mindanao.
Hindi lang siya, kundi ang iba pang opisyal sa
agrikultura sa Mindanao, ang namangha sa nakita nilang
resulta, na iniulat ni Noe Ysulat sa kanyang field day, na
ginaganap noong Oktubre 23, 2002, sa araw ng harvest.
Ito ang resulta ng unang SRI trial ng isang agrikulturista
sa gobyerno, base sa SRI Field Day Report ni Manong Noe:
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PSB RC 72H
(hybrid)

PSB RC 82
(inbred)

PSB RC 18
(inbred)

25 x 25 cm

25 x 25 cm

25 x 25 cm

Puno kada tusok

1

1

1

Puno kada m³

16

16

16

Suwi kada puno

20

25.8

31

Butil kada suwi

191.26

155.86

159

Butil kada puno

3,825

4,822

4,921

Ani kada m³

1.16

1.25

1.2

Ani (tons/ha)

11.6

12.5

12

Distansya

Variety
Area (ha)
Crop Year
Inputs: seeds,
agrochemicals,
fertilizers
Land prep, transplan
ting, fert. application,
spraying, irrigation
Noncash expenses:
harvester, thresher
Total Expenses
Yield (kg)
Income @ 8 pesos/kg
Net Income
ROI

Rc 72H
1
JulyOct.
2002

Rc 82
1
JulyOct.
2002

Rc 18
1
JulyOct.
2002

3,700

3,320

3,320

5,830

5,830

5,830

14,848

16,000

15,360

24,378
11,600

25,150
12,500

24,510
12,000

93,800

100,000

96,000

68,422
280.00%

74,850
298.00%

71,490
292.00%

Ipinakita rin niya sa kanyang economic analysis (itaas) kung
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gaano kaganda ang kita ng magsasaka sa SRI.
Ang unang ekperimentong ito'y sinundan ng marami pa,
kada planting season, na ginawa ni Manong Noe sa kanyang
sariling bukid sa Kabacan, North Cotabato, gayundin sa mga
bukid ng magsasakang partners ng ATI.
Walang duda, base sa mga datos ni Manong Noe, na
superyor ang SRI sa dating gawi ng pagaalaga ng palay.
Noong 2004, isang insidente ang naganap na nagpabago
sa buhay ni Manong Noe, laluna sa papel na ginagampanan ng
SRI sa kanyang buhay.
Isang araw, habang naglilinis siya sa bukid,
nakaramdam siya ng kaunting kirot sa kanyang hinlalaki. May
maliit na bagay na bumaon sa kanyang daliri. Matapos niya
itong alisin, nawala na ito sa kanyang isipan.
Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang
makaramdam ng pangangati sa lalamunan at sunudsunod na
pagubo. Ilang araw pa, lumala nang lumala ang kanyang
sitwasyon, hanggang sa nahihirapan na siyang huminga.
Pakiramdam niya, parang nagsasara ang kanyang lalamunan,
laluna na kung umiinom siya ng tubig.
Nang hindi na makayanan ni Manong Noe ang hirap,
nagpahatid siya sa ospital. Itinakbo siya ng kanyang mga anak
sa emergency room ng pinakamalapit na ospital.
Ineksamen si Manong Noe ng mga doktor. Parang
patalim sa dibdib ng mga anak ang diagnosis ng mga doktor:
“May tetanus ang tatay nyo. Final stage na ito ng sakit.”
“Doc, iligtas nyo ang tatay namin, parang awa nyo na!
Magbabayad naman kami!” tangis nila.
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“Hindi na namin ito kaya. Dalhin nyo siya sa mas
malaking ospital,” umiiling na sagot ng mga doktor.
Dalidaling isinakay ng mga anak ang kanilang ama at
humangos ang maganak sa susunod na ospital.
Sa daan, nagsimulang mangitim si Manong Noe. Bago
dumating sa ospital, wala na siyang malay.
Idineretso ng mga anak ang kanilang ama sa emergency
room. Nang tingnan siya ng mga doktor, hindi na siya
humihinga. Wala na rin siyang pulso!
Nagiyakan na ang mga anak. Hindi sila makapaniwala
sa bilis ng mga pangyayari, na mamamatay ang kanilang ama.
Pagkaraan ng ilang minutong emergency procedures,
lumabas ang mga doktor sa kuwarto para ibalita sa kanila ang
magandang balita: humihinga na ulit ang kanilang ama;
bumalik na rin ang kanyang pulso.
Pero may ilang minuto din, na si Manong Noe ay
itinuring na clinically dead.
Nagpasalamat ang mga anak sa milagrong nangyari.
Pagkaraan ng ilang araw sa ospital, nakauwi na si
Manong Noe. Hirap pa siyang magsalita at paos na paos ang
kanyang boses.
Pero panatag na ang kalooban ng maganak. Alam
nilang ligtas na ang kanilang ama, na siya'y pagaling na.
Nang nakapagsasalita na si Manong Noe nang maayos,
ikinuwento niya, na noong mga panahong iyon, na wala na
siyang malay at pulso, nagkaroon siya ng isang napakagandang
panaginip, na hindinghindi niya makakalimutan habang siya'y
nabubuhay.
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Ayon kay Manong Noe, binalot siya ng liwanag. At
nakarating siya sa Langit. Doon, sinalubong siya ni San Pedro.
Ang unang bati sa kanya ni San Pedro, “O, bakit ka
naririto? Hindi mo pa Oras.”
Sa sobrang pagkamangha, hindi agad nakapagsalita si
Manong Noe.
“Bumalik ka sa Lupa, may gagawin ka pa roon,” utos ni
San Pedro sa kanya.
“Ano pa po ang gagawin ko sa Lupa,” tanong ni
Manong Noe.
“Ipagpatuloy mo ang dati mong ginagawa,” sagot ni San
Pedro.
“Sinisira ng Tao ang Mundo. Kailangang magbago ang
paguugali ng Tao. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa,” ulit
ni San Pedro.
Ang boses at habilin ni San Pedro ang laman pa ng isip
ni Manong Noe nang idilat niya ang kanyang mga mata, at
matagpuan niya ang sarili sa ospital, sa paligid ng mga doktor
at nars.
Ibinalik na siya sa Lupa.
Ipagpatuloy mo ang dati mong ginagawa.
Sa ilang araw pa niyang inilagi sa ospital para
magpagaling, paulitulit na binabalikbalikan ni Manong Noe
ang mga nangyari sa kanyang isipan, laluna ang habilin sa
kanya ni San Pedro. Inisaisa niya ang lahat ng kanyang
ginagawa bago siya magkatetanus, kung alin sa mga ito ang
napakaimportante sa mundo, na dapat niyang ituloy.
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Bago siya lumabas ng ospital, maliwanag na kay
Manong Noe ang lahat.
Natusok siya sa hinlalaki ng maliit na alambreng may
kalawang habang nagtatrabaho siya sa bukid. At ang ginagawa
niya sa bukid ay nagtatanim ng palay. At ang ginagamit niya sa
pagtatanim ay SRI.
Alam na ni Manong Noe kung ano ang kanyang misyon,
kayat ibinalik siya ni San Pedro sa Lupa.
Pagkaraan ng ilang linggo, tumanggap siya ng
imbitasyon para dumalo sa isang miting sa Cagayan de Oro.
Doon, nakilala niya ang bisita sa miting, si Prof. Norman
Uphoff ng Cornell University, ang pangunahing siyentistang
nagpapalaganap ng interes sa SRI sa hanay ng mga siyentipiko
sa buong mundo. Nakilala rin niya si Roberto Verzola,
coordinator ng SRI Pilipinas, ang grupong nagpapalaganap ng
SRI sa mga magsasaka sa bansa.
Paos pa si Manong Noe noon, pero naipaliwanag niyang
mabuti kay Norman at kay Obet, kung bakit siya dumalo at
kung ano ang kanyang misyon sa buhay.
“Iisa lang ang misyon natin,” sabi ni Manong Noe.
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Gumawa ng Kompost (Composting)
Simpleng tanong, simpleng sagot
Bago aralin kung paano gumawa ng kompost, dapat
munang malaman ang isang napakasimpleng bagay, na
nakalimutan na ng marami: saan nanggagaling ang taba ng
lupa? Saan nanggagaling mga sustansiya sa lupa na
bumubuhay sa halaman?
Sagot: ang taba ng lupa, ang mga sustansiyang
bumubuhay sa halaman ay nililikha ng bilyunbilyong mga
maliliit na mikrobyo, amag, at iba pang mumunting nilalang
(microorganisms) sa lupa, at ng milyunmilyong mga maliliit
na hayop (niknik, langgam, anay, alupihan, palasingsingan,
bulate, atbp.). Sa madaling salita, mga organismo sa lupa (soil

organisms). Sila ang kumakain sa mga organikong materyal
(organic matter) sa lupa, tulad ng mga dahon, sanga, dumi ng
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hayop, at katawan ng mga namatay nang organismo. Sa
kanilang dumi nagmumula ang sustansiyang bumubuhay sa
mga halaman. Sa prosesong ito, ang organikong materyal ay
natutunaw (digestion) at nabubulok (decomposition), at ang
resulta nito ay ang kompost, na pagkain ng mga halaman. Sa
ibaba, makikita ang ilan lang sa mga organismong tinutukoy
natin dito.
Kayat ang pinakaimportanteng palatandaan ng taba ng
lupa ay hindi ang dami ng nitroheno, potasium, o phosphorus
dito, kundi ang dami ng sarisaring klase ng organismo sa lupa,
na silang lumilikha ng mga sustansiya para sa halaman.
Ibaon sa isipan ang sagot sa itaas, dahil ito ang tanging
gabay sa paggawa ng kompost, sapagkat ang buod ng paggawa
ng kompost ay ginagaya natin ang natural na proseso ng
pagtutunaw at pagbubulok na nangyayari sa lahat ng
organikong materyal.
Paano gumawa ng kompost
Maraming iba't ibang paraan ng paggawa ng kompost.
I. KOMPOST SA BUKID
Magsimula tayo sa pinakasimple. Ginagamit ito kung
gustong umiwas sa pagod, trabaho at gastos. Ito ang sistemang
ginagamit ng bantog na magsasaka ng Japan, si Masanobu
Fukuoka, na siyang nagpasimula ng natural farming, na
tinatawag ding donothing agriculture. Sa sistemang ito, lahat
ng katawan, dahon at iba pang parte ng halaman (ipa, busil,
balat, atbp.) pagkatapos magani ay basta iiwan lang sa bukid.
Maaaring sabugan ito ng kaunting dumi ng itik, manok,
kambing, baka, o kalabaw (mas mabuti iyong hindi pinakain
ng commercial feeds na may antibiotiko), para mas mapabilis
ang pagkatunaw at pagkabulok. Pero magiging kompost pa rin
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ito, kahit walang dumi ng hayop.
Iyon lang. Sa loob ng isang buwan, puwede nang ihanda
ang lupa para tamnan.
Gaano karami? Ito ang gabay ni Fukuoka: lahat ng bahagi
ng tanim na hindi natin kinain o ginamit, ibalik natin sa bukid
para maging kompost. Sa ganitong sistema, ang lupa ay
patuloy na tataba.
Simple, di ba?
II. KOMPOST SA TAMBAK, HUKAY
Kung minsan, mas gusto nating ipunin muna ang kompost
sa isang tabi, sa halip na ikalat agad ito sa bukid. Kung
nakaipon ang kompost sa isang lugar, puwede natin itong
gamitin kung saan ito mas kailangan. Halimbawa, sa mga
punlaan (seedbed, nursery) o sa mga halaman at punong gusto
nating bigyan ng espesyal na atensiyon. Sa mga kasong ito,
mas mabuti kung may nakatabi tayong kompost, na puwede
nating gamitin anumang oras.
Para dito, dalawang klase ng kompost ang puwedeng gawin,
ang kompost na tambak (compost pile) at ang kompost na
hukay (compost pit). Bukod sa diperensya puwesto (sa ibabaw
o sa ilalim ng lupa) at sa trabahong kailangan (gumawa ng
bakod na chicken wire, kawayan, tabla, o hollow blocks, o
maghukay sa lupa), hindi nagkakaiba ang mga pamamaraang
ginagamit sa kanila.
Dalawang klase ng organikong materyal ang kailangan para
sa isang magandang kompost, yung galing sa halaman (dahon
atbp.), at yung galing sa hayop (tae atbp.). Yung galing sa
halaman ay maraming karbon, kaunti ang nitroheno. Yung
galing sa hayop ay maraming nitroheno, kaunti ang karbon. Sa
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kabuuan, para sa isang magandang kompost, kailangang 2030
ulit na mas marami ang materyal na galing sa halaman kaysa
galing sa hayop. Ang dami ng karbon kaysa nitroheno ay
tinatawag ding carbontonitrogen (C/N) ratio. Halimbawa,
kung 25 sako ang dahon at katawan ng halaman, isang sako
ang dapat ihalong dumi ng hayop. Iyon ang tamang timpla.
Pag inipon ang kompost sa isang lugar, kadalasang
itinatambak ito na parang patungpatong na sandwich.
Isinasabog nang manipis ang materyalhayop sa pagitan ng
makapal na salansan ng materyalhalaman. Dinidilig din ito sa
tuwituwina para mabasa (pero hindi dapat mababad) sa tubig.
Gayundin, ang kompost ay tinutusoktusok ng kawayan o
tubo sa tuwituwina, para makapasok ang hangin sa loob ng
tumpok. Importante ito para sa mabubuting mikrobyo na
nangangailangan ng hangin (sa partikular, ng oxygen) para
mabuhay at dumami.
Iwasang maulanan ang kompost, dahil tatangayin ng tubig
ang mga sustansiya sa kompost na gusto nating ipunin para
ilagay kung saan sila kailangan.
Iyon lang. Pagkaraan ng ilang buwan, may kompost ka na.
Mas matrabaho kaysa kompost sa bukid, pero may magagamit
ka kung saan mo kailangan.
III. MGA ESPESYAL NA SANGKAP
May mga espesyal na sangkap na ihinahalo, idinidilig,
iniispray sa kompost para gumanda ang kalidad nito. Dagdag
na trabaho at gastos, pero kapalit nito'y mas mabilis na
pagkatunaw at pagkabulok o mas magandang kalidad ng
kompost. Nasa inyo ang desisyon.
IMO: Pinaraming mikrobyo (I). Ang magandang
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halimbawa ay ang indigenous microorganisms (IMO) at ang
ibaibang paraan ng pagpaparami dito, batay sa kaalamang
tinipon sa Korean Natural Farming System (KNFS). Ang
ginagamit na pagkain para mabilis dumami ang mikrobyo ay
pulot o pulang asukal. Maliban dito, meron pang ibang
ginagamit na medium, para timplahin kung anong klase ng
mikrobyo ang pararamihin nang mabilis. Ang karaniwang
medium sa IMO ay kanin. Kung sa halip na kanin ay prutas,
ito'y magiging Fermented Fruit Juice (FFJ), na pampatamis at
mayaman sa potassium. Kung katawan ng saging naman, o
talbos ng kamote, kangkong o alugbati, o labong, magiging
Fermented Plant Juice (FPJ), na mayaman sa growth hormones
kayat pampabilis sa paglaki ng halaman. Kung luya o bawang,
at may kahalong beer at gin, magiging Oriental Herbal
Nutrient (OHN), pangiwas sa sakit. Kung mga parte naman ng
isda, magiging Fish Amino Acid (FAA), na mayaman sa
nitroheno. Kung gatas, magiging Lactic Acid Bacteria Serum
(LAS), na may sariling mga espesyal na katangian.
Bukod sa IMO, meron ding Effective Microorganisms
(EM), na nabubuhay sa lahat ng parte (kontinente) ng mundo,
sa halip na galing sa sariling nyong lokalidad. Di tulad ng
IMO, ang EM ay kailangan pang bilhin, dahil may patent ang
Japan dito. Bukod sa EM, meron ding sarisaring mga
produkto sa merkado – lokal at imported – na tinatawag na
“activators”, “probiotics”, atbp. Tulad ng EM, kailangan din
silang bilhin. Di naiiba sa IMO ang trabaho ng mga ito:
tunawin at bulukin ang organikong materyal na dadapuan nila.
Karamihan dito'y pinadadami sa asukal, sa pamamagitan ng
prosesong pagbuburo (fermentation), isang paraang hindi
nangangailangan ng oxygen. Ang prosesong ito'y hindi naiiba
sa paggawa ng suka at alak. Espesyal na mikrobyo lang ang
ginagamit sa suka at alak.
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Compost tea: Pinaraming mikrobyo (II). May isa pang
prosesong ginagamit para magparami ng mikrobyo. Ang mga
mikrobyo ay kinukuha sa lupa (halimbawa, kung saan
maganda ang tubo ng palay, o ng gulay, siguradong may mga
mikrobyo doon sa bagay sa palay, o gulay), o sa tae ng bulate,
kambing at iba pang hayop. Ibabalot ang lupa o tuyong tae sa
tela o medyas, at ilalagay ito sa isang timba o dram ng tubig na
hinaluan din ng asukal. Ito ang importante: gumamit ng aerator
(air pump at plastic tubing na sa dulo ay may batong maraming
maliliit na butas), tulad ng ginagamit sa aquarium, para tuluy
tuloy na bumubula ang tubig, kayat ito'y mayaman sa oxygen.
Ang resulta ay tsaang kompost (compost tea, vermitea kung
vermicast ang binalot), na may dalang maraming aerobic
microorganisms, mga mikrobyong nabubuhay sa hangin. Ang
proseso'y iba sa fermentation, kung saan karamihan sa
dumaraming mikrobyo ay mga anaerobic microorganisms, o
mga mikrobyong nabubuhay sa walang hangin.
Ang pangunahing eksperto sa tsaang kompost ay si Dr.
Elaine Ingham ng Amerika, at karamihan sa mga materyales na
makikita sa Internet ay nagmula o kinopya sa kanya. Malaking
negosyo rin ang nakapalibot sa paggawa ng tsaang kompost,
partikular sa mga ibinebentang timba o dram na may kasama
nang makinang pampabula sa tubig (compost tea brewer).
Wala pang pagkakasundo kung alin sa dalawa ang mas
magaling, ang IMO at mga kamaganak nitong anaerobic
organisms, o ang compost tea at ang pinararami nitong aerobic
organisms. Ipinipilit ng kampo ng compost tea na karamihan sa
mga kaibigang mikrobyo ay aerobic. Malamang, may
kombinasyon ng aerobic at anaerobic organisms na maganda,
depende sa klase ng halaman. Puwede rin nyong subukan
pareho at hanapin kung anong kombinasyon ang maganda sa
82

inyong tanim.
Vermicasts. Tanong: ano ang pinakamagaling na pataba sa
lahat? Sagot: dumi ng bulate (vermicasts). Halos lahat ng
eksperto ay nakakasundo sa puntong ito, na ang bulate
(earthworms) ang gumagawa ng pinakamagaling na pataba sa
lahat.
Kung bibili rin lang kayo ng abono (kung!), vermicast na
ang inyong bilhin. Sulit ang pera nyo.
Mas mabuti, bumili (o manghingi) kayo ng bulate at mag
aral ng vermiculture, ang sistema ng pagpapalago ng bulate.
Pinakamabuti sa lahat, araling mabuti kung ano ang mabuti
at ano ang masama sa bulate. Tapos, tiyakin na ang mismong
bukid nyo ay magsisilbing paraiso para sa kanila (sa buod,
maraming organikong materyal, hindi nakababad sa tubig, at
walang kahit anong lason). Isapraktika ang kaalaman sa
vermiculture sa bukid mismo, nang dumami ang bulate sa lupa.
Sila ang magbibigay sa inyo ng pinakamagaling na pataba sa
lahat.
Seaweeds. Ito'y sarisaring mga halaman na galing sa dagat
at madalas naiipon sa tabingdagat daladala ng mga alon.
Napakagandang ihalo ang seaweeds sa kompost, dahil meron
silang mga micronutrients at rare elements sa kanilang
katawan na kailangan ng halaman pero mahirap makuha sa
ibang organikong materyal.
Kung makakakuha ng seaweeds, kahit kaunti lang, maglagay
nito sa inyong kompost.
Pinulbos na bato. Ayon kina Peter Tomkins at Christopher
Bird (Secrets of the Soil, Ch. 15: “Dust for Life”), napakaganda
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ng epekto sa kompost at sa lupa kung sasabugan ito ng
pinulbos na bato, or rock dust, para maibalik ang mga mineral
sa lupa. Makakakuha ng rock dust sa plantang nagdudurog ng
bato para gawing graba, na ginagamit sa road at building
construction.
Hindi mahirap di ba? Puwedeng pumili ng proseso, depende
kung gusto nyong umiwas sa pagod at gastos, o gusto nyong
may laging nakatabing kompost para sa inyong mga espesyal
na halaman, o may gagastusin kayo para sa matataas na kalidad
na kompost, laluna sa pinakamagandang pataba sa lahat.
Puwede rin, gawin nyo lahat. Iwan nyo sa bukid para
mabulok ang karamihan ng mga dahon at katawan ng halaman
matapos magani. Magtabi ng ilan para sa inyong kompost sa
tabi ng bahay. At magalaga ng mga bulate para mailagay sa
ginawa ninyong kompost. Pag ginamit nyo ang kompost sa
bukid, may mga kasama na itong mga itlog na bulate, kayat
dadami rin ang bulate sa bukid.
Ang paghahalo ng kompost at chemical fertilizer
Isang huling paalala. Maraming nagsasabing kulang sila sa
kompost, kayat gusto nilang haluan muna ito ng komersiyal na
abono o chemical fertilizer. Sagot namin: huwag! Ang yaman
ng kompost ay nasa milyunmilyong organismong naririto,
kabilang ang mga itlog nila. Pag ibinalik ang kompost sa
bukid, ang mga itlog na ito'y mapipisa at daraming lalo ang
mga organismo sa inyong bukid.
Pag hinaluan nyo ng kahit kaunting chemical fertilizer ang
kompost, lalasunin nyo ang mga organismo sa kompost.
Papatayin nyo ang mga itlog dito. Sayang ang inyong kompost!
Ano pa ang hinihintay nyo? Tenang magkompost!
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Mga Pandilig at PangSpray:
Ang Korean Natural Farming System
[Mula sa isang popular na primer sa KNFS, walang mayakda.]
Ang sistemang tinatawag na Korean Natural Farming
System (KNFS), na kung minsa'y tinatawag ding NFS, ay
pinaunlad ni Dr. HanKyu Cho ng Korea.
Itinuturo ng SRI Pilipinas ang sistemang ito, bagamat
hindi ito parte ng orihinal na SRI, dahil magkabagay na partner
ang NFS at ang SRI.
Ang unang importanteng katangian ng NFS: ito'y isang
organikong sistema, na tumutulong para mabuhay at
dumaming muli ang mga organismo sa lupa. Walang anumang
lason o kemikal sa mga ginagamit na sangkap para gumawa ng
mga spray at pandilig sa NFS.
Ang ikalawang importanteng katangian ng NFS: ito'y
matipid, dahil ang ginagamit na mga sangkap ay karaniwang
makukuha sa bukid o mabibili sa palengke. Importante na
maliit lang ang gagastusin – kung meron man – ng sinumang
gagawa ng mga spray at pandilig sa bukid, para hindi na
kailangang mangutang ang magsasaka. Pag inutang kasi niya
ang gagamitin, at nagkataong binagyo, binaha o pineste ang
kanyang bukid, baka mapilitan siyang magbenta ng inani, ng
mga kagamitan o kalabaw, o ng kanyang lupa, makabayad lang
sa utang.
Ito ang maganda sa NFS: iwas na sa lason, iwas pa sa
utang.
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Kailan Ginagamit ang SariSaring
Pandilig ng Korean Natural Farming
System (KNFS)
Anumang halaman ay may dalawang importanteng
yugto sa buhay nito: ang paglaki (growth o vegetative stage) at
ang pamumunga (fruitbearing o reproductive stage). Ang
pagitan ng dalawang yugto ay ang tinatawag na change over
period, kung kailan nagsisimula nang mamulaklak ang
halaman.
YUGTO

PAGLAKI

PAGITAN

PAGLABAS
NG BUNGA

Lumalaki
Nagkaka Lumilitaw na
pa ang
idad na ang
ang mga
halaman at halaman at
bunga para
dumarami nagsisimula magkaroon
ang mga
nang
ng mga
dahon
mamulaklak bagong binhi
IMO – para
dumami ang
mabubuting
mikrobyo
FPJ – para sa
chlorophyll
(kumukuha
ng enerhiya
sa araw)

Kailangan

Kailangan

Kailangan

Kailangan

Kailangan

Kailangan
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PAGLAKI

PAGITAN

PAGLABAS
NG BUNGA

OHN – para
makaiwas sa
sakit

Kailangan

Kailangan

Kailangan

FAA – para
sa paglaki

Kailangan

Calcium
phosphate

Gamitin lang Gamitin lang
kung mabagal kung mabagal
ang paglaki
ang paglaki

Pinaka
Gamitin lang importanteng
kung
sustansiya
sumobra ang
para sa
nitroheno
pamumu
laklak

Kailangan

Kailangan

Para tumamis
ang mga bunga

Calcium



Pinaka
importanteng
sustansiya
para maging
prutas
ang bulaklak

FFJ
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Bokashi: 14 araw lang, may pataba ka na
ni Venancio Garde Jr.
Ang bokashi ay isang magandang klase ng organikong
pataba na unang ginamit sa Japan. Ang prosesong ginagamit sa
paggawa ng bokashi ay pagbuburo (tulad ng paggawa ng suka).
Materyales para sa paggawa ng 30 sakong bokashi
(pwede sa 1 ektarya):
12 sako, tuyong dumi ng hayop;
10 sako, inuling na ipa (CRH);
8 sako, matabang lupa;
4 sako, darak;
4 kilo, pulang asukal o pulot;
3.5 litro, tuba o anumang natural na alak
0.15 litro (16 kutsara), FPJ o FAA;
0.15 litro (16 kutsara), IMO.
Pumili ng nasisilungang lugar na hindi binabaha kung
umuulan. Maglagay ng bubong at kanal sa paligid, kung
kailangan. Mas mabuti kung sementado ang sahig.
Mas mabuti rin kung ang lugar ay malapit sa bahay,
para madali itong bantayan, at di mapuntahan ng mga hayop.
Pagsamasamahin at haluin ang lahat ng materyales.
Habang
hinahalo
ang mga sangkap, diligan
ito ng kaunting tubig na
may halong tuba. Kung
may tubig na tumulo pag
piniga ang halo, sobra na
ang tubig. Itigil na ang
pagdidilig.
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Haluing mabuti. Palahin ang ilalim at ibunton sa tuktok
ng tambak, para magkorteng bundok ito. Takpan ng sako.
Haluin ang tambak arawaraw.
Sa unang pitong
araw, kung hindi matiis
ang init ng tambak pag
ipinasok ang kamay dito,
haluin nang dalawang
beses sa isang araw, para
mabawasan ang init ng
tambak.
Sa ikapitong araw,
diligan ang tambak para
mabasa ulit ito. Kung
kulang sa tubig, titigil ang
proseso ng pagbuburo.
Pero kung sobra sa tubig.
Pero kung sobra sa tubig, masisira ang bokashi.
Sa ika 814 araw, kung hindi na mainit sa kamay ang
tambak, hndi na ito kailangang haluin. Takpan na lang ito
habang hinihintay na matapos ang pagbuburo.
Pagkalipas ng 14 araw, puwede nang gamitin ang
bokashi. Haluang muli ng kasindaming lupa, bago gamitin sa
bukid.
Tulad ng ibang patabang organiko, hindi maooverdose
ang lupa, kahit gaano karaming bokashi ang ilagay dito.
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Huwag hayaang makabuwelo ang damo
Itinuturo sa SRI na hindi dapat bahain nang tuluytuloy ang
palayan.
Sa halip, ang palayan ay binabaha ng ilang araw,
pagkatapos ay pinatutuyo nang mas matagal na panahon. Sa
panahong pinatutuyo ito, dahandahang bumababa ang basang
parte ng lupa, at ang tubig ay hinahabol ng mga ugat kayat ang
mga ito'y lumalalim at kumakapal. Kailangan ng makapal at
malalim na mga ugat para suportahan ang maraming suwi na
siyang nagbibigay ng mataas na ani.
Sa panahong pinatutuyo ang lupa, tiyak na maglalabasan
ang mga damo.
Ito ang pinakamalaking problema sa SRI, at kailangang
matutuhan ng magsasaka kung paano kontrolin ang damo kung
hindi binabaha nang tuluytuloy ang pitak at hindi gumagamit
ng mga lason na tulad ng herbisidyo.
Importanteng tandaan ng sinumang susubok sa SRI: huwag
hayaang makabuwelo ang damo.
May ilang paraan ang SRI farmer laban sa damo.
Sa land prep pa lang, kung inaakalang handa na ang lupa,
patuyuin ito at hayaang maglabasan at sumibol ang mga damo.
Pagkatapos, bahain ulit at suyuring mabuti ang pitak para
lumubog ulit sa putik ang damo. Kung mapapasibol ang
karamihan sa binhi ng damo sa land prep pa lang, hindi na
magiging gaanong problema ang damo pag nakatanim na ang
palay.
Kung maliit lang ang SRI trial plot, maaaring linisin ang
damo gamit lang ang kamay o paa, o mga simpleng weeding
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tools. Ito'y isa nang karaniwang gawain ng magsasaka sa
bukid.

May mga damo na makokontrol sa pamamagitan ng
pagbabaha ng ilang araw. Ito, kasabay ng paggamit ng isang
cover crop (tulad ng clover), ang ginagawa ng bantog na
magsasaka sa Japan, si Masanobu Fukuoka, alinsunod sa
tinatawag niyang natural farming. Ayon kay Fukuoka:
“Sa Hunyo, sa panahon ng tagulan, isasara ko ang
labasan ng tubig nang isang linggo. Mamamatay halos
lahat ng damongkati sa bukid, kung walang oxygen.
Malalanta din ang clover at maninilaw. Hindi
kailangang patayin ang clover. Puwede nang malanta
lang sila, para makabuwelo ang palay. Pag pinalabas na
ang tubig, mabubuhay ulit ang clover at kakalat ito para
takpan ang lupa sa pagitan ng mga lumalaking puno ng
palay. Pagkatapos nito, halos wala na akong
ginagawang pangangasiwa sa tubig. Sa unang parte ng
taniman, hindi ako nagpapatubig. Kahit sa mga taon na
halos di umulan, nananatiling basa ang lupa sa ilalim ng
dayami at green manure. Sa Agosto, nagpapapasok ako
ng tubig nang untiunti, pero hindi ko kailanman ito
pinatatagal.” (OneStraw Revolution, pp.5455)
Kung malawak ang bukid, puwedeng gumamit ng mechanical
rotary weeder, para mas madaling makalkal ang damo at
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mabungkal ang lupa. Naririto ang ilan sa mga design ng
mechanical weeders na napatunayan nang epektibo sa
karanasan ng mga magsasaka sa iba't ibang parte ng mundo.

Ang mechanical rotary weeder ay hindi lamang para sa
damo. Nabubungkal din nito ang lupa, kayat nakakapasok nang
mas madali ang hangin at nakakakuha ng mas maraming
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oxygen ang mga ugat ng palay. Kayat nakatutulong ito para
tumaas ang ani.

Ano mang sistema ang gagamitin laban sa damo, ang
importante'y huwag silang hahayaang makabuwelo. Pag
nakakita ng umuusbong na damo sa isang parte ng pitak,
kontrolin agad ito.

Sa SRI, ang pinakamalaking problema ay ang pagkontrol
ng damo at ng kuhol. Huwag maliitin ang mga problemang ito,
laluna ng damo. Hindi dapat hayaang makabuwelo ang damo
sa palayan.
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Pag nagsara na ang mga dahon ng palay, hindi na problema
ang damo.
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Kontrolin ang kuhol
Sa SRI, sinisikap nating makontrol ang kuhol nang hindi
gumagamit ng molluscicides at iba pang lason.
Narito ang ilang paraang ginagamit ng mga SRI farmers:
●

●

●

●

Magkanal sa palibot ng mga pitak, para dito maipon ang
tubig at dito rin maglagi ang kuhol. Pwedeng malagay
sa kanal ng dahon ng papaya, gabi, atbp. na paborito ng
kuhol. Pag naipon sila sa kanal, madali na silang
kolektahin at patayin. Pwede ring gamitin ang kanilang
shell para gumawa ng calcium at ang kanilang laman
para gumawa ng Snail Amino Acid.
Huwag hayaang tumaas ang tubig sa pitak. Panatilihin
lang itong basa at patuyuin din sa tuwituwina
(alternate wetting and drying). Kung tuyo o basa lang
ang lupa, hindi lumalabas ang kuhol. Kung maulan,
iwanang bukas ang labasan ng tubig para hindi ito
maipon sa kanal sa loob ng pitak. Gumawa ng maliit na
fish pond sa pinakamababang parte ng inyong bukid, at
dito papuntahin ang tubig na pakakawalan nyo galing sa
palayan.
Magsabog sa palayan ng ipa. Mas maganda, ulingin
muna ito at gawing carbonized rice hull (CRH) bago
isabog, para hindi ito lumutang at tangayin ng tubig. Pag
dumikit ang ipa sa laman ng kuhol, naiirita ito ng
matatalas na ipa kayat hindi makakilos ang kuhol nang
maayos.
Ang kuhol ay ginagamit pa ng isang SRI trainer namin,
si Ka Dinggo (Domingo Porte) ng San Luis, Aurora,
para makontrol ang damo sa kanyang palayan. Habang
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maliit pa ang palay, hindi niya binabaha ang kanyang
bukid kundi binabasa lang, sa pagitan ng pagpapatuyo
alinsunod sa prinsipyo ng alternate wetting and drying
ng SRI. Hanggat hindi tumataas ang tubig, nananatiling
nakalubog sa putik ang mga kuhol kayat hindi sila
nakakapanira ng palay. Pag nagsulputan na ang mga
damo, at ang palay naman ay malakilaki na (bandang
ikatlong linggo pagkalipat ng punla), binabaha na ni Ka
Dinggo ang kanyang palayan. Maglalabasan ngayon ang
mga kuhol, pero ang kakainin nila ay ang bagong labas
na sariwang damo dahil mas gusto nila ito kaysa mas
magulang na dahon ng palay. Ang sistema ni Ka Dinggo
ay inilathala sa librong Global Advances in Ecology and
Management of Golden Apple Snails nina Ravindra
Joshi at Leocadio Sebastian (eds.) ng Philrice. Ayon sa
librong ito, ang Golden Kuhol ay ginagamit din sa
pagkontrol ng damo sa Thailand at South Korea, tulad
ng ginagawa ni Ka Dinggo sa Pilipinas.
●

Puwede ring gumamit ng itik o bibe, na gustong
gustong kumain ng kuhol. Tingnan ang susunod na
seksiyon para sa detalye.
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Itik, bibe, at SRI
ni Roberto Verzola

[Batay sa librong The Power of Duck (2001) ni Takao Furuno.]
Si Takao Furuno
magsasaka sa Japan.

ay

isang

dipangkaraniwang

Maliit lang ang kanyang bukid: 2 ektarya. Pero kumikita
ang pamilyang Furuno – si Takao, ang kanyang misis na si
Tomiko, at ang kanilang limang anak – ng 5.5 milyong piso
($130,000) tauntaon mula sa bukid nila. Ang bukid ni Takao
Furuno ay modelong matagal nang inaasam na makamit ng
maraming magsasaka sa Pilipinas. Ito'y isang integrated,
diversified, at organic farm. Nagsimula siyang magorganic
noon pang 1977.
Ang mga produkto ng kanilang bukid ay ibinebenta ni
Furuno sa 100 pamilya na direktang bumibili sa kanila minsan
o dalawang beses sa isang linggo. Kabilang sa mga sariwang
produktong kinukuha ng mga suki ni Furuno ay mga gulay,
bigas, miso, itik/bibe, manok, at mga itlog.
Ang mga miyembro ng mga pamilyang suki ni Furuno
ay madalas ding dumaan para tumulong sa mga gawaing bukid,
kayat magkakakilala sila. Alam nila kung sino ang may
birthday, sino ang may sakit, atbp.
Ang espesyal na katangian ng bukid ni Furuno ay ang
kombinasyon ng palay at itik/bibe, na siyang nagbibigay ng
mataas na produktibidad sa kanyang bukid; 1.4 ektarya ng
bukid ni Furuno ang nakalaan sa palay. Ang natitirang 0.6 na
ektarya ay ginagamit niya para sa mga gulay.
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Mula noong 1987, may 25 taon nang pinauunlad ni
Furuno ang kombinasyong palay at itik/bibe. Ngayon ay meron
nang 10,000 magsasaka sa Japan na gumagamit ng kanyang
sistema. Bumisita na rin siya sa ibang bansa, tulad ng Vietnam,
Thailand, Korea, China, Taiwan, Indonesia, at Tanzania, para
ituro ang sistema.
Ito ang ginagawa ni Furuno para mapagsama ang palay
at itik/bibe sa kanyang bukid:
Ang ginagamit niya'y isang partikular na lahi sa Japan
na tinatawag nilang “Aigamo duck”. Pero madiin ang
mungkahi niyang gamitin natin ang mga lahing katutubo sa
ating lugar. Sa Pilipinas, ang tinatawag nating itik (kulay
tsokolate) ay mas maliit kaysa tinatawag nating bibe (kulay
puti). Puwede pareho, pero mas maliit, mas maganda sa palay,
ayon kay Furuno. Isang lahi lang ang hindi puwedeng gamitin,
sabi niya. Ito ang “Muscovy duck”, na hindi mahilig sa tubig.
Binabakuran ni Furuno ang kanyang palayan, para hindi
abalahin ng ibang hayop ang mga itik/bibe, at para din hindi
sila makawala. Naglalagay siya rito ng maliit na kubo kung
saan puwede silang sumilong pag malakas ang ulan.
Mga 12 linggo matapos ilipat ang punla,
magpapakawala na siya sa palayan ng mga itik/bibe na 12
linggo rin ang edad, at 23 itik/bibe kada 100 m.kwadrado ng
palayan. Ito ang magsisilbing tirahan nila, hanggang sa
mamulaklak ang palay. Kung may mga magnanakaw sa lugar,
puwede ring sa araw lang sila iwan sa bukid, at iuuwi sila sa
gabi. Kung maghapon at magdamag sa bukid ang mga
itik/bibe, makapagtatrabaho sila ng 24 oras arawaraw. Mas
masugid silang magtrabaho sa dilim, ayon kay Furuno.
Anong klaseng trabaho ang ginagawa nila? Kumain ng
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damo, kuhol, insekto at sarisaring mga peste sa bukid. Alam
ni Furuno kung gaano kahirap magdamo at mangolekta ng
kuhol dahil 10 taon niya itong ginagawa, bago niya naisipang
magalaga ng itik/bibe sa kanyang palayan. Ngayon, ang mga
pesteng ito ay nagsisilbi nang pagkain para kanyang mga alaga.
Bukod dito, ang mga ipot nila'y nagsisilbing pataba para
sa palay. Binubungkal din nila na parang mechanical weeder
ang lupa.

Tunay na magkabagay ang kombinasyong itik/bibe at
SRI. Isang madalas na reklamo ng mga magsasaka kayat nag
aalangan silang magSRI ay ang damo (“mahirap mag
weeder!”) at kuhol (“gustunggusto nila ng batangbatang
punla!”). Sa ngayon, ang karaniwang pangontra sa damo ng
mga gumagamit ng SRI ay ang mechanical rotary weeder, na
nagsisilbi ring pambungkal ng lupa sa pagitan ng mga punla.
Madalas gamitin ng mga kritiko ng SRI ang dagdag na trabaho
ng paglilinis sa damo para siraan ang sistemang ito.
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Kung may mga itik/bibe sa palayan, para kang
nagkaroon ng maraming fulltime na manggagawa sa bukid, na
walang ginawa kundi kumain ng damo, kuhol at mga insekto.
Sa halip na humingi ng suweldo at tanghalian, bibigyan ka pa
ng makakaing itlog at karne pagkatapos!
May problema din ang pagaalaga ng itik/bibe. Numero
unong problema ang sarisaring hayop na umaatake sa bibe. Sa
Japan, ang mga maninilang hayop (predators) na nagbigay ng
problema kay Furuno ay: aso, raposa (fox), mustela (weasel),
mapatse (raccoon), pusa, uwak, at lawin. Dito sa Pilipinas,
problema rin ang alamid at malalaking daga. Importanteng
maging mapagbantay, sabi niya, dahil pag nalingat ka,
sasalisihan ka ng mga maninila. Kailangan ding maging
mapanlikha, dagdag niya. Anuman ang gamitin mong
pangontra, makakasanayan nila ito, kayat kailangang magisip
ka na naman ng bago. Ang sikreto, ayon kay Furuno, ay ang
maunahan ang mga maninila, para hindi sila makatikim ng
kahit isang itik/bibe. Dahil pag natikman nila ang masarap na
laman nito, babalikbalikan na nila ang palayan, ang unang
dalawang linggo ang pinakaimportante sa lahat, aniya.
Sarisaring depensa ang ginagamit ni Furuno: mga
lambat (nets), bitag (traps), bakod (hindi daw sapat), at de
koryenteng bakod (epektibo kontra aso). Ang pangunahing
depensa ni Furuno sa mga maninila ay tubig. Pag nakaramdam
ang itik/bibe ng peligro, tatakbo agad sila sa tubig. Mas
malalim ang tubig, mas ligtas ang mga alaga niya.
Hindi SRI ang ginagamit ni Furuno, kayat ang sistema
niya ay kailangan ng ilang pagbabago para gumana ang
kombinasyong SRI at itik/bibe. Sa partikular, ipinatutupad ni
Furuno ang continuous flooding, kayat nagagamit ng mga itik/
bibe ang tubig na depensa kontra sa mga maninila.
116

Sa SRI, hindi binabaha nang tuluytuloy ang bukid dahil
nalulunod at nagsisimulang mabulok ang ugat ng palay kung
nakababad sila sa tubig. Kailangan ng mas matagal na
panahong tuyo ang lupa, para kumapal at lumalim ang mga
ugat, dahil maghahanap sila ng tubig at hahabulin ng mga ugat
ang tubig na dahandahang bumababa habang pinatutuyo ang
lupa.
Ito ngayon ay tinututukan ng mga ekperimento ng SRI
practitioners: paano babaguhin ang sistema ni Furuno para
umayon ang itik/bibe sa mga partikular na praktika ng SRI.
May ilang ideya na.
Maaaring hatiin ang bukidSRI sa apat, halimbawa. Ang
salitsalit na patubig at patuyo (alternate wetting and drying)
ay gagawin sa apat sa iba't ibang mga araw, para habang ang
tatlo ay pinatutuyo, palaging may isang parte na puno ng tubig.
Dito ipupuwesto ang mga itik/bibe. Pag aalisin na ang tubig
dito, at ipinapasok ang tubig sa susunod na parte, ililipat na rin
ang mga alagang itik/bibe, sa parteng pupunuin ng tubig. Pag
tapos na ang ikaapat na parte, balik na naman sa una. Sa
ganitong paraan, palaging may parte ng bukid na may tubig.
Dito maipupuwesto ang mga itik/bibe. Puwede ring maglagay
ng maliit pero permanenteng duck pond sa gitna ng palayan, na
puwede pang lagyan ng isda, azolla, atbp.
Isang linggo matapos ilipat ang mga punla, masisimula
nang lumitaw ang mga damo. Ito ang tamang panahon, batay
sa turo ni Furuno, para ipasok sa palayan ang mga sisiw na itik/
bibe na isang linggo na rin ang edad. Dahil batangbata ang
mga punlang SRI, importanteng matesting kung dapat bang
mas bata o mas matanda sa isang linggo ang mga ipapasok na
sisiw.
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Ayon kay Furuno, 23 sisiw ang kailangan kada 100
metro kwadrado. Ito'y dahil gusto rin niyang kumita mula sa
pagaalaga ng itik/bibe. Pero kung ang pangunahing gamit sa
itik/bibe ay tagalinis ng damo, kuhol, at mga insekto, at ang
kikitain sa kanila'y bonus na lang, ganoon pa rin ba karami, o
baka puwede na ang isang sisiw kada metro kwadrado?
Eksperimento lang ang makasasagot sa tanong na ito.
Salamat kay Takeo Furuno, meron nang alternatibo para
sa mga nahihirapang magweeder ng damo at mangolekta ng
kuhol.
May duda pa rin ang iba kung puwede ngang magsama
ang SRI at itik/bibe.
“Masyadong bata pa ang punla, sisirain lang nila ito,”
sabi ng isa.
“Mamamatay ang mga sisiw pag nababad sila sa tubig,”
susog pa ng isa.
“Mangangati ka nang husto, pag lumusong ka sa bukid
na nalagyan ng ipot at ihi nila,” dagdag ng isa pa.
Ang mga problemang ito ang kailangang ihanap ng
solusyon para maisama nang maayos ang itik/bibe sa SRI.
Noong bago ang SRI, marami ding hindi naniwala na
maitataas nito ang ani ang magsasaka.
Bago pa lang ang kombinasyong SRI at itik/bibe.
Walang duda na makakakita rin ang mga SRI practitioners ng
paraan para gumana ang kombinasyong ito.
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Kung di maganda ang resulta
ng inyong unang SRI trial...
ni Roberto Verzola
Walang sigurado sa pagsasaka. Kung sinunod nyo ang
lahat ng hakbang na itinuturo ng SRI, mas malaki ang
posibilidad na magtagumpay kayo, pero hindi pa rin ito
sigurado. Sa sarisaring dahilan, puwedeng hindi pa rin
maganda ang resulta ng inyong SRI trial.
Ito ang mga posibleng rason kung hindi maganda ang
resulta ng inyong unang pagsubok:
1. Masyadong malaki ang trial plot. Ito ang madalas na
rason bakit hindi maganda ang resulta ng firsttime SRI
trial. Kung malaking masyado ang pitak, hindi nyo
matututukan nang mabuti ang bawat SRI practice.
Inuulit namin ang aming mahigpit na mungkahi: gawin
ang unang trial sa maliit na pitak lang (100500 sqm).
Kung mas maliit, mas madaling gawin nang kumpleto
ang lahat ng SRI practice. Mas kumpleto, mas malaki
ang posibilidad sa unang subok pa lang, lilitaw na ang
hinahanap nating “SRI effect”.
2. Hinayaang makabuwelo ang damo. Madalas itong
mangyari kung malaki ang trial plot at hindi nabantayan
ang trial nang ilang araw. Pagbalik nyo, makapal na ang
damo at mahirap na itong kontrolin.
3. May idad na ang punlang inilipat. Pag apat na ang
dahon ng punla (1518 araw), lalabasan na ito ng suwi.
Pag sa yugtong ito binunot ang punla, nauudlot ang
pagsusuwi. Matagal bago ito magsisimulang muli, o
tuluyan nang titigil ang pagsusuwi.
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4. Namaltrato ang punla (nasugatan ang dahon, naputol
ang ugat, nabugbog ang punla, nabilad sa araw,
natuyuan, atbp.), kayat tumigil itong magsuwi para
magpagaling muna, para maghilom ang mga sugat nito.
Tratuhin ang punla na parang baby na galing sa duyan at
ililipat sa kama. Hindi dapat ito maistorbo, masaktan,
masugatan, mapilayan o mabalian sa paglilipat.

5. Hindi isaisa ang punla kundi 2, 3 o higit pa ang
magkadikit sa bawat tusok. Para silang mga bata na
pinakain sa iisang plato, kayat hindi nakakain nang
sapat. Paano sila magbubunga ng marami kung kulang
sila sa sustansya, tubig, hangin at sinag ng araw? May
isa pang masamang epekto ang paglilipat nang kumpul
kumpol. Tulad ng mga tuta o biik na nagaagawan sa
pagkain, may isa o dalawa sa kanila na matatalo sa
kompetisyong ito. Ang isa o dalawang ito ay magiging
mahina at sakitin. Aakit sila ng mga peste at sakit. Pag
tinamaan sila ng peste o sakit, pati ang malulusog na
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katabi nila ay madadamay na rin.
6. Magkakalapit ang mga punla (mas malapit kaysa 25
cm/10 pulgada), kayat di nakakuha ng sapat na sinag ng
araw ang bawat punla. Kinulang din sila ng espasyo
para magsuwi ng marami.
7. Matigas ang ulo ng mga naglipat. Iniutos nyo na
ingatan ang punla, iwasang maputol ang ugat, isaisa
ang tusok, at 25 cm/10 pulgada ang distansya, pero di
sila sumunod. Ginawa pa rin nila ang nakaugalian nang
sistema ng paglilipat sa palay.
8. Maraming punla ang nakain ng kuhol. Kung
problema sa lugar nyo ang kuhol, importante ang kanal
sa paligid ng pitak; importante din, habang bata pa ang
punla, na basa lang ang lupa, hindi baha, para hindi
lumabas ang kuhol. Maglagay ng mga itik/bibe sa bukid
ilang araw bago maglipat. Uubusin nila ang kuhol.
9. Hindi nasunod ang salitsalit na baha/tuyo (alternate
wetting and drying) kaya hindi kumapal/lumalim ang
mga ugat. Pag kaunti ang ugat, kaunti rin ang suwi.
10. Bugbog na sa abonong kemikal ang lupa nyo, kayat
kailangan munang irehabilitate ito at ibalik ang mga
nawalang organismo sa lupa para maibalik din ang
natural na kalusugan ng bukid.
Kahit isa lang sa listahan sa itaas ang naging problema,
puwedeng hindi na magsuwi ng marami ang palay. Kung 2 o 3,
mas lalo na. Pag kaunti ang suwi, kaunti rin ang magiging ani.
Kung maliit ang trial plot, mas madaling tiyakin na lahat ng
SRI practices ay masusunod, kayat mas madaling iwasan ang
mga problemang ito.
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Awit ng SRIPilipinas
ni Roberto Verzola
[Sa himig ng Magtanim Ay Di Biro]
Korus:
Halina, halina, mga kaliyag,
tayo'y magSipagPalay lahat.
Magbago tayo ng kaisipan;
SRrI ang subukan. (Kung patapos na: SRrI Pilipinas)
Kontrakorus: (kasabay ng Korus)
Sa organic SRI, kalusuga'y gaganda;
gastos ay bababa, kabuhaya'y sasagana.
Sa ingles, “System of Rice Intensification” sya;
tawaging SipagPalay sa mga magsasaka.
I.
Magtanim ay masaya,
maghapong kumakanta.
Uupo kung pagod na;
tatayo kung puwede pa.

III.
Ang dayami'y ipunin,
sa I.M.O. ay diligin.
'Sang buwan lang bubulukin,
isabog na sa bukirin.

II.
Inaamag na kanin,
sa pulot patatamisin.
Pitong araw ang hintayin,
I.M.O. ay gagawin.

IV.
Gawin mong uling ang ipa,
sa kama'y pampataba.
Sampung kilo'y ipunla,
isang ektarya kasya na.

Korus/Kontrakorus

Korus/Kontrakorus
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V.
Sampung araw na idad,
punla ay ililipat.
Puno ay isaisa;
layo'y sampung pulgada

IX.
Kung namumulaklak na,
tubig papasukin na.
Saya natin ay ikanta;
asahang ani'y maganda.

VI.
Ang tanim huwag ibabad;
mabubulok ang ugat.
Tatlong araw basain;
isang linggong patuyuin.

X.
Kung ang ani'y tumaas na,
tanim gawing ibaiba.
Palay, gulay, puno pa,
pagkain at pambenta.

Korus/Kontrakorus

Korus/Kontrakorus

VII.
Sa tuwing sampung araw,
weeder ipambubungkal.
Ang damo'y makakalkal;
ang ugat, mahahanginan.
VIII.
Gawa natin ay may saysay,
Kung puno'y kumakapal.
Ituring nating tagumpay
kung suwi'y doblebilang.
Korus/Kontrakorus
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Itigil ang imprenta!
[Katatanggap lang namin ng balita tungkol sa resulta ng SRI
trial ni Dr. Apolinar Tolentino Jr. ng Laur, Nueva Ecija.
Natatangi ang 338 kaban/ektaryang ani ni Dr. Tolentino, dahil
1) unang subok niya ito sa SRI, 2) unang season din ito ng
kanyang organic conversion, 3) inbred ang kanyang binhi, at
4) hindi siya gumamit ng kahit anong kemikal. Ito ang istorya
ng kanyang magandang karanasan.]

Unang subok pa lang, tagumpay na:
paano nakuha ng isang “weekend farmer”
ang aning 338 kaban kada ektarya
ni Roberto Verzola
Namangha ang mga kaibigan ni Dr. Apolinar Tolentino
Jr., isang doktor at “weekend farmer”, sa resulta ng kanyang
“maliit na eksperimento” noong 2013 sa isang bagong sistema
sa pagaalaga ng palay.
Mula sa isang “control plot” na 540 metro kwadrado,
gamit ang karaniwang gawi ng mga magsasaka, nakakuha siya
ng 12 kaban, o 220 kaban/ektarya – mataas kumpara sa
karaniwang ani sa Pilipinas na mababa pa sa 80 kaban/ektarya.
Pero sa kanyang “experimental plot” na 1,035 m.kwadrado,
gamit ang isang bagong pamamaraang tinatawag na sistema sa
pagpapalago ng palay (system of rice intensification o SRI), na
noon lang niya sinubukan, nakakuha siya ng 35 kaban o 338
kaban/ektarya – 54% na mas mataas kaysa control plot at higit
sa apat na ulit na mas mataas kaysa karaniwang ani sa bansa!
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Matagumpay na doktor, frustrated na weekend farmer
Ang espesyalidad ni Dr. Tolentino ay family medicine.
Mahigit 20 taon na siyang medical officer ng isang government
corporation. Ang asawa niya'y isa ring doktor, isang
matagumpay na pediatrician. Ang mga anak nila'y nagaaral sa
pinakamagagaling na eskuwela sa bansa.
Sa kabila ng mga markang ito ng tagumpay, naghahanap
pa rin si “Doc Joey” ng mga paraan kung paano maitataas ang
kanyang kita – yung kinikita niya sa bukid. Bukod sa
panggagamot, itinuturing din ni Doc Joey ang sarili na isang
“weekend farmer”. Nagbubukid siya, aniya, hindi lang para sa
sarili at sa kanyang pamilya, kundi para din sa lahat ng
magbubukid sa bansa. Kung kikita ang kanyang bukid, gamit
lang ang mga “natural na pamamaraan ng pagsasaka,” baka
maging modelo ang kanyang sistema para sa ibang
magbubukid.
Tuwing Sabado't Linggo, at sa ibang araw din kung
minsan, ihinahatid si Doc Joey ng kanyang anak na si Percival
Jerome (“PJ”) mula Quezon City papunta sa Laur, Nueva
Ecija, sa anim na ektaryang lupaing minana ng kanyang
pumanaw na ina, at lima pang tiya at tiyo, sa kanilang
magulang. Inako ni Doc Joey ang pangangasiwa sa palayan ng
pamilya para subukan, kasama ng kanyang anak na si PJ, ang
sarisaring ideya para kumita nang sapat ang isang palayan.
Kung wala siya, ang kanyang pinsan sa ama, si Benny
Tolentino, ang nagpapatakbo ng palayan at nagpapatupad sa
kanyang mga bilin. Naitaas nila ang ani sa bukid mula 6080
kaban/ektarya hanggang 100120 kaban/ektarya. Ang
karaniwang ani sa bansa ay mas mababa sa 80 kaban. Hindi pa
rin siya kuntento sa kanilang ani at gastos. “Masyadong maliit
ang kita,” aniya.
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“Di ko pa kinukuwenta ang gastos ng biyahe mula
Quezon City hanggang Laur at pabalik, o ang oras ko sa
pagbibiyahe at sa pangangasiwa sa bukid,” dagdag niya.
May bagong pagasa sa palay
Sa kanyang paghahanap ng mga sistemang magtataas ng
kanyang kita, natagpuan ni Doc Joey ang sistema sa
pagpapalago ng palay (system of rice intensification o SRI).
Ang SRI ay isang sistema sa pagaalaga ng palay na
nilikha noong 1980s ni Fr. Henri de Laulanie, isang paring
Hesuitang nadestino sa Madagascar, isang malaking isla sa
silangang dagat ng Africa.
Mabilis na kumalat ang SRI noong 2000s, salamat kay
Dr. Norman Uphoff, isang siyentista sa Cornell University na
nagaaral ng mga sistema sa irigasyon. Ipinagpatuloy ni
Uphoff ang trabaho ni de Laulanie, at masugid na ipinalaganap
niya ang SRI sa buong mundo.
Pero bago niya ito ginawa, tahimik na sinuri ni Uphoff
nang ilang taon ang SRI. “Matagal na hindi ko mabanggit ang
SRI kung nagsasalita ako sa publiko,” kuwento ni Uphoff sa
isang seminar sa Pilipinas, na binisita niya noong 2002, “dahil
ayokong madikit ang pangalan ng Cornell sa isang bagay na
baka panloloko lamang.”
Pero matapos ang tatlong taon na pagsusuri at
demonstrasyon, kasama ang Association Tefy Saina, ang
pribadong asosasyong inorganisa ni Fr. Henri at iniwan
(pumanaw siya noong 1995), nakumbinse si Uphoff na totoong
epektibo ang SRI. Nakita niya mismo kung paano naitaas ng
maliliit na magsasaka ang kanilang ani mula 2 hanggang 8
tonelada/ektarya, matapos nilang baguhin ang kanilang paraan
ng pagaalaga sa palay.
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Nagturo si Uphoff nang 30 taon ng kursong rural
development sa Cornell University, na tumatanggap mula sa
ibang bansa ng daandaang estudyante para sa mga kurso nito
sa agrikultura. Dahil dito, may network si Uphoff sa buong
mundo ng mga dating estudyante na puwede niyang balikan.
Walang tigil din ang pagdating sa Cornell ng mga bisita na ang
interes ay agrikultura at rural development. Bilang director ng
Cornell International Institute for Food, Agriculture and
Development (CIIFAD) mula 1990 hanggang 2005, regular na
nangingibangbansa si Uphoff kayat marami siyang
pagkakataong bumisita sa kanyang mga kontak.
Simula rito, nagsimula siya ng kampanya para himukin
ang lahat ng nakakausap niya, pati ang dati niyang mga
estudyante siyempre, na “suriin ang SRI sa siyentipikong
paraan.” Tinawag ng mga kritiko ng SRI ang kampanyang
ginagawa ni Uphoff na “gawaing misyonero” para
kuwestyunin ang kanyang kredibilidad. “Naging adbokasya na
ito sa kanya,” bintang nila. Ang sagot ni Uphoff, ang
adbokasya niya ay ang “suriin ang SRI ng mga siyentista.”
Kung maganda ang resulta ng pagsusuri ng mga siyentista at
magsasaka, bahala na silang magdesisyon kung aanhin nila ang
bagong kaalamang ito.
Banat ng establisimyento
Ang ibang kritiko ni Uphoff ay sa International Rice
Research Institute (IRRI) nakabase. Binansagan pa nila ang
datos sa mga report ni Uphoff na “unconfirmed field
observations (UFOs)” sa mga artikulong inilathala sa mga
siyentipikong journal – sukdulang insulto sa isang siyentista.
Ang mga resulta ng SRI na iniuulat ni Uphoff, sulat ng iba, ay
malayong mas mataas sa teoretikal na pinakamataas na puwede
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makuha, base sa kanilang mga agronomikong modelo. Ibig
nilang sabihin, hindi totoo ang matataas na ani sa SRI na
iniuulat ni Uphoff. “Baka naman ang teoriya nila ang
kailangang baguhin,” sagot ni Uphoff. “Dahil nakatutok sila sa
pinakamataas na ani, inilalayo nila ang atensiyon sa malaking
pagtaas ng karaniwang (average) ani dahil sa SRI – mga
pagtaas na tumutugma pa rin mga konsepto ng “biological
maximum yield,” dagdag niya.
Ang maaga at maingay na pagkontra sa SRI ng mga
siyentista sa IRRI ay isang posibleng dahilan kung bakit
medyo mabagal lumaganap ang SRI sa Pilipinas, kung saan
nakapuwesto ang IRRI. Mataas ang pagtingin sa IRRI ng mga
lokal na ekperto sa agrikultura at mga agriculturist sa
gobyerno, kayat pinaniwalaan nila ang mga maagang
kritisismong ito ng IRRI, bagamat di nagtagal, karamihan
dito'y napatunayang wala basehan.
Tahimik na ngayon ang marami sa mga maagang
kritikong ito, pero hindi kailanman nila binawi ang kanilang
mga walangbasehang kritisismo. Hindi kailanman sila
humingi ng paumanhin sa kanilang mga pangiinsulto. Kahit
ngayon, may mga agrikulturista pa rin sa gobyerno, laluna
yung hindi nakakapagbasa ng sariwang balita sa mga research,
na mga argumento pa rin ng mga maagang kritikong ito ang
ginagamit laban sa SRI.
Para tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng SRI
research sa Pilipinas at sa ibang bansa, ang Central Bicol State
University for Agriculture (CBSUA) ay magdadaos ng isang
SRI research roundtable at lecture series sa Hunyo 4, 2013 sa
CBSUA campus sa Pili, Camarines Sur. Ang guest speaker ay
si Dr. Lucy Fisher, staff ng CIIFAD at katrabaho ni Uphoff. Sa
okasyong ito, magkakaroon ang mga SRI researchers sa
CBSUA, UP Los Banos, Central Luzon State University,
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Visayas State University at iba pang unibersidad ng
pagkakataon para ibahagi at talakayin ang kanilang mga
resulta.
Maraming napulot si Doc Joey na impormasyon, sa
paghahanap niya sa Web at sa YouTube ng kaalaman tungkol
sa SRI. Pero ang talagang hinahanap niya ay kaalamang
magagamit niya sa kanyang bukid.
Di nagtagal, napagalaman niya ang SRI Pilipinas, ang
lokal na organisasyong nagpapalaganap ng SRI sa Pilipinas.
Ang ugnayang ito ng mga SRI trainer ay nagsasagawa ng
libreng training at seminar sa mga grupo ng magsasaka at
nagbibigay ng libreng leksiyon sa text/SMS at libreng
babasahin sa mga indibidwal na magsasaka. May gagawin
itong pakontest ngayong 2013 at sa 2014 sa mga susubok ng
organikong SRI, para makita kung sino ang makakukuha ng
pinakamataas na ani gamit ang sistemang ito. Umatend si Doc
Joey sa isang seminar ng SRI Pilipinas.
Napakalakas na ng ebidensya para sa SRI
Sa seminar, nakita ni Doc Joey na napakalakas na pala
ng naiipong ebidensya para sa SRI.
Una, nasubukan na ito at naging maganda ang resulta sa
mahigit 50 bansa. (Sobrang ipinagtataka ng establisimyento sa
agrikultura ang mabilis na paglaganap ng SRI sa buong mundo
– madalas ay hindi pa suportado ng gobyerno o mga awtoridad
sa agrikultura. Kayat pinondohan pa ng Gates Foundation ang
ilang researchers ng Wageningen University sa Netherlands
para aralin ang SRI bilang isang “sociotechnical
phenomenon.”)
Noong Nobyembre 2011, napantayan o nahigitan ng
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limang magsasaka sa Bihar, India – lahat ay gumagamit ng SRI
na tatlong taon pa lang nilang natututuhan – ang world record
sa palay harvest ng siyentista at hybrid rice developer na si Dr.
Yuan Longping ng Tsina. Ang pinakamataas sa limang
magsasaka, si Sumant Kumar, ay siya ngayong may hawak ng
bagong world record: 22.4 tonelada/ektarya o 448 kaban (403
kaban matapos patuyuin). Ang karaniwang ani sa Pilipinas ay
mas mababa pa sa 4 tonelada/ektarya (80 kaban).
Pagkatapos, noong Agosto 2012, tumanggap si Dr.
Yang Saing Koma ng Cambodia ng Ramon Magsaysay Award.
Isa sa pangunahing dahilan ay nakumbinsi niya ang gobyerno
ng Cambodia na gawing opisyal na programa ng gobyerno ang
SRI at tinulungan niya itong ipatupad ang programa sa buong
bansa. Ang resulta: nadoble ang pambansang produksyon sa
bigas ng Cambodia sa loob lang ng walong taon, mula 3.82
milyong tonelada noong 2002 naging 7.97 milyong tonelada
noong 2010. Noong Abril 2012, inanunsyo ng Pilipinas na
pumirma ito ng isang memorandum of agreement sa gobyerno
ng Cambodia para umangkat ng bigas mula sa Cambodia sa
darating na dalawang taon.
May ilang estado na rin sa India ang nagpapalaganap ng
SRI bilang parte ng opisyal na programa sa palay ng gobyerno,
isang dahilan kayat malaki ang itinaas ng produksiyon ng bigas
sa mga estadong ito. Sa distrito ng Nalanda sa estado ng Bihar,
kung saan nakuha ni Sumant Kumar ang world record sa palay
harvest noong 2011, 90% na ng magsasaka ang gumagamit ng
SRI. Nang lumabas ang 2012 rice statistics ng India, nakitang
nadoble ang rice exports ng India, naging 10.3 milyong
tonelada noong 2012, mula sa 4.8 milyong tonelada noong
2011, na ang isang dahilan ay ang maagang opisyal na
pagtanggap at pagpapalaganap ng ilang estado sa SRI. Dahil sa
bugsong ito ng rice exports, naging top rice exporter ang India
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sa buong mundo noong 2012. Naunahan nito ang Vietnam (7.7
milyong tonelada) at Thailand, ang dating top exporter (7.0
milyong tonelada).
SRI: unang subok
Pagdating ng 2013, nagdesisyon si Doc Joey: susubukan
niya ang SRI.
Humingi siya ng tulong sa SRI Pilipinas, na nagpadala
ng trainer sila sa Nueva Ecija at coordinator din sa Luzon, si
Venancio Garde Jr. ng Gabaldon, para turuan siya. Nang
magkausap ang dalawa, nalaman ni Doc Joey na malayong
magkamaganak pala sila.
Sa paggabay ni Jun Garde, sinimulan ni Doc Joey ang
kanyang unang SRI trial sa tagaraw ng 2013, sa pitak na 45
metro x 23 metro ang lawak. Ayon sa anunsiyo ni Doc Joey sa
Facebook, ang 1,035m.kwadradong trial ay isang “munting
ekperimento, na maraming limitasyon”. Simpleng testing, na
ang layunin ay “mabigyan ang pinsan kong magsasaka ng
handson training sa SRI, at makita kung pupuwede ang SRI sa
bukid namin.” Masaya na siya kung makakakuha ng “anumang
ani na mas mataas sa 150 kaban/ektarya,” – doble ng
karaniwang ani sa bansa, humigitkumulang.
Para sa binhi, gumamit si Doc Joey ng isang high
yielding variety ng inbred na palay galing sa Indonesia, na
nabili niya sa isang “trophobiotic practitioner” na nakilala niya
sa Facebook.
Sa kagustuhan niyang maging organic kaagad ang
kanilang anim na ektaryang palayan, itinigil kaagad ni Doc
Joey lahat ng paggamit ng kemikal. Sa halip na kemikal na
abono at mga pestisidyo, ito ang ginamit ni Doc Joey sa buong
anim na ektarya, kabilang ang 1,035m.kwadradong pitak
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kung saan niya sinusubukan ang SRI sa unang pagkakataon:
Organic input

Detalye

“Green manure” 20 kg/ha munggo, isinabog bago magland
preparation, pagkatapos ay sinuyod noong
namumulaklak na
Dumi ng bulate 5 bags/ha on sa huling pagsusuyod at
(vermicast)
karagdagang 2 bag na “top dressing” doon
lang sa pitak na pangSRI
Dumi ng manok 15 bags/ha
Dumi ng
kambing

Walang datos, “Basta iniutos kong sa land
preparation, itambak sa pitak na pangSRI
lahat ng makukuhang dumi ng kambing.”

Indigenous
micro
organisms 2
(IMO2)

Inisprey sa bukid pagkatapos ng unang
pagsusuyod, 30ml / 16L sprayer and 5
sprayers/ha para mabulok nang mabilis ang
lahat

Vermitea

6 kg vermicast sa 100ml tubig at 3 kg
pulot, pinahanginan (brewed) nang 48 oras
at ipinanglahok sa mga NF concoctions (sa
ibaba)

Natural Farming IMO, Fish/Kuhol Amino Acid na may
(NF)
kasamang seaweeds, Fermented Plant Juice,
concoctions
Fermented Fruit Juice, Oriental Herbal
Nutrient, Calphos, calcium mula sa balat ng
itlog , at Lactic Acid Bacteria Serum
Vermitea
kahalo ng NF

Inisprey linggulinggo simula sa ika7 araw
matapos maglipattanim

Matapos ilista ang lahat ng ito, namangha si Doc Joey
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mismo sa dami ng inilagay nilang organic input.
Maingat nilang inilipat ang mga punla noong 10 araw pa
lang ang idad ng mga ito, isaisa bawat tundos, at alinsunod sa
rekomendadong distansyang 25 x 25 cm. Salitsalit na binaha
at pinatuyo nila ang pitak, para maging makapal at malalim
ang mga ugat. Bumili rin si Doc Joey ng dalawang rotary
weeder mula sa isang specialty shop sa Gabaldon, para sa
mababaw na pagbubungkal sa lupa kada 710 araw, na
itinatakda ng SRI para mahanginan ang lupa at makontrol ang
damo.
Wala silang ginamit na anumang kemikal.
Sa isang hiwalay na 27metro x 20metrong control plot,
nagtanim si Doc Joey ng parehong variety, gamit ang
karaniwang gawi: sabogtanim sa pitak at magkahalong
organiko at kemikal na abono.
Natural na pagsasaka ng Koreano, estilongPinoy
Sa pangangasiwa ni Doc Joey at payo ni Jun Garde,
nagaral din ang magsasakang si Benny Tolentino at ang
kanyang maybahay, si Teodora, kung paano gumawa ng
kompost at sarisaring mga “concoctions,” ang katawagan dito
sa hanay ng mga grupong makaorganiko.
Ang mga concoctions ay mga binurong lahok na gawa
sa mga karaniwang materyal. Gamit ang mga ito, nagiging mas
madali ang pagbulok; bumibilis ang paglaki; at nabibigyan din,
sa paraang organiko, ang halaman ng nitroheno, phosphorus,
potassium, calcium at mga bagaybagay na ibinibigay ng mga
kemikal na input. Ang sistemang ito ng mga espesyal na lahok
ay tinatawag na “Korean Natural Farming System” (KNFS),
dahil nilikha ito ng siyestistang si Dr. Han Kyu Cho ng Korea.
Bagamat hindi ito parte ng SRI, ang KNFS ay bagay na bagay
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sa SRI at magkasama silang itinuturo ng SRI Pilipinas sa mga
seminar at training nito. Ang tawag ni Doc Joey sa sistema ay
“NF,” o “Natural Farming”.
Habang ginagawa ang lahat ng ito, ibinahagi rin ni Doc
Joey ang bawat hakbang, habang ito'y nangyayari, sa kanyang
mga kaibigang online, na bilib lahat sa natural farming.
Ibinahagi rin niya ang pirapirasong impormasyong
natutuhan niya sa pagaaral niya sa SRI, na pakikinabangan ng
mga magsasaka. Halimbawa:
Sa pagatake ng Golden Kuhol (madalas na ginagamit
na argumento kontra SRI): “sa aming karanasan sa SRI, hindi
problema ang kuhol, kahit malaganap ito sa lugar namin, dahil
[itinatanim namin] ang punla sa putik, sa halip na ilubog ito sa
tubig, [kayat ang kuhol ay] hindi makakilos nang mabuti sa
putik; napakalalayo ng mga punla [na] nadadama siguro ng
kuhol na hindi sulit na puntahan nila ang isang maliit na punla
pagkatapos ay gumapang na naman sa susunod; nangongolekta
din kami ng kuhol, pati itlog nila, para gawin itong fertilizer.”
Para makontrol ang daga: “nagsasangag ang ilang
magsasaka ng SRI ng bigas [at] pagkatapos ay ihinahalo ito sa
kaunting semento, suot ang plastic gloves para hindi kumapit
ang amoy ng tao sa lahok, at para hindi ito iwasan ng daga.
Ang mabangong halimuyak ng sinangag na bigas ay umaakit
sa daga. Ang malapulbos na semento ay mabilis na tumitigas
sa tiyan ng daga, na siyang ikamamatay nila.”
Isang kaibigang online ni Doc Joey, si Eddie Canuto, isa
rin sa mga sumusubok ng SRI, ay nagbahagi ng isa pang
diskarte: suot din ang plastic gloves, kumuha ng mga dahon ng
isis (takinis sa Ilonggo, madalas ginagamit na pangkiskis sa
kaldero o pangliha ng pasamano; ang tawag ng mga siyentista,
Leucosyke capitellata). Lagyan ito ng sarsa ng sardinas at iwan
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ito kung saan naglalagi ang daga. Pag hinimod ng daga ang
sarsa, ang balahibo ng isis ay tutusok sa kanilang dila na
parang karayom, kayat hindi sila makakakain nang maayos, at
ito ang ikamamatay nila.
Kaya kahit sa kuwento lang, naging bahagi ang mga
kaibigang online ni Doc Joey sa mga tuwa, hamon, galak at
kabiguan sa pagaalaga ng palay na dinanas ng kanilang kapwa
practitioner ng natural farming.
Tagumpay sa unang subok
Sorpresa para sa lahat ang resulta ng SRI – 338
kaban/ektarya, mahigit ng apat na ulit sa karaniwang ani sa
bansa, nang walang ginagamit na binhing hybrid o kemikal na
input, sa kaunaunahang subok ni Doc Joey, at sa unang ani pa
lang ng kanyang biglaang paglipat sa organikong sistema!
Mas malakas na ang loob, susubukan niya ang SRI sa
kalahating ektarya sa darating na taniman, para tiyakin na
pupuwede rin ang SRI sa mas malawak na bukid. Pag
nagtagumpay ulit siya, aniya, susubukan ulit niya ang SRI sa
isang buong ektarya. “Kung kumbinsido pa rin ako sa resulta,
gagamitin ko na ang SRI sa buong anim na ektarya.”
“Ang tunay na kahulugan ng resulta ni Doc Joey,”
paliwanag ni Dr. Mely Cervantes, researcher at pinuno ng
extension services ng CBSUA, “ay ipinakikita nito kung paano
maitataas agad ng magsasaka ang kanilang ani, ang hindi
gumagamit ng mahal na hybrid variety na minsan lang nilang
magagamit, o ng mahal ding kemikal inputs, na lumalason
hindi lang sa mga organismo sa lupa kundi sa mga magsakaka
at sa kanilang pamilya rin.”
Nang malaman ng SRI Pilipinas ang mga resulta,
hinimok agad ng grupo si Doc Joey na tumawag ng isang
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representante ng Department of Agriculture para makumpirma
nila ang kanyang ani at masertipikahan nila ang kanyang
resulta. Hindi umabot ang plano; nagapas na ang buong bukid.
“Sa totoo lang, malayo sa isip kong ganito ang kalalabasan ng
lahat,” sabi ni Doc Joey sa kanyang mga kaibigang online.
Ayon kay Doc Joey, susubukan ulit niya ang SRI sa mas
malaking pitak. At siya'y magiging “mas masinop na sa
dokumentasyon,” aniya.
Hinimok din ng SRI Pilipinas si Doc Joey na sumali sa
kanilang kontest sa 2013, pero nagalangan siya.
“Ayoko ng pressure,” dahilan niya. “Baka tumataas
nang husto ang alta presyon ko pag sumali ako,” biro niya.
“Maganda ang pressure, Doc,” kontra ng isa niyang
kaibigang online.
“Sumali ka sa contest hindi para manalo, kundi para
testingin ang sarili mo, mungkahi ng coordinator ng SRI
Pilipinas.
“Para ding marathon, ang SRI contest ay kompetisyon
sa pagitan ng magkakaibigan; pag nakatapos ka, para sa
karamihan, panalo ka na,” dagdag niya.
Kailangan ang suporta ng gobyerno
Ipinaliwanag ni Venancio Garde Jr., ang SRI trainer na
nagpayo kay Doc Joey at tumatayong coordinator ng SRI
Pilipinas sa Hilagang Luzon, na ang kontest ay magandang
paraan para ipalaganap ang kaalaman ng SRI sa mga
magsasaka. “Pero ang kailangan talaga natin,” aniya, “ay
opisyal na ipalaganap ng gobyerno mismo ang SRI sa mga
magsasaka, tulad ng ginawa ng mga gobyerno ng Bihar at
Cambodia.” Dahil sa SRI, nadoble ng Cambodia produksyon
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sa bigas ng bansa sa loob ng walong taon. Ang Bihar, isang
estado sa hilagasilangang India, ay isa noon sa pinakamahirap
na lugar sa bansa. Dahil sa SRI, malapit na nitong malagpasan
ang Punjab sa unang puwesto sa produksyon ng bigas.
Sa tingin ni Garde, kung gagawin ng isang
administrasyon ang SRI na programa ng gobyerno, maaabot ng
Pilipinas ang selfsufficiency sa bigas sa loob ng termino nito.
At bibigyan nito ang mga magsasaka ng sapat ng kita,
idadagdag siguro ni Doc Joey.
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