
DA-RFO 02, PLGU isabela, magtutulungan para sa mga magsasakang apektado ng 
tagtuyot 

  
Magtutulungan ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 02 (DA RFO 02) at 
ang Provincial Local Government Unit (PLGU) ng Isabela upang mabigyang suporta ang 
mga magsasaka ng mais na apektado ng tagtuyot sa Lambak ng Cagayan. 
  
“Ang kagawaran ay nagpapasalamat sa provincial government sa pamumuno ni Governor 
Rodolfo T. Albano III sa kanilang planong pagbili ng mga gagawing silage o buro mula sa 
mga pananim ng ating mga magsasaka,” ani Regional Executive Director Narciso A. Edillo. 
  
Ayon sa director, maari raw bilhin ng pamahalaang panlalawigan sa halagang singkwenta 
sentimos kada kilo ng silage material bilang suporta sa kanila sa isa na namang kalamidad 
na nararanasan sa ngayon. 
  
Dahil dito, pinapayuhan ni Edillo ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa DA Regional 
Office o sa mga research center at experiment station nito sa Isabela at Cagayan para 
mabisita ang kanilang mga sakahan at makita kung pwede pa itong gawing silage. 
  
Aniya, ang DA ay nakahandang magbigay ng kaukulang demonstrasyon sa paggawa ng 
silage at magdadala rin ito ng mga makinarya tulad ng harvester, chopper at iba pang 
kagamitan. 
  
“Nakikiusap kami sa ating mga magsasaka na sila na ang bahala sa paglagyan ng silage 
material tulad ng sako, supot o drum,” dagdag ni Edillo. 
  
“Imbes na masisira lang ang mga ito sa bukid, gawin na lang natin ito na buro para sa ating 
mga alaga.” 

  
Ang mais ay isa sa mga pinakamainam na pananim na maaring gawing silage para sa mga 
hayop tulad ng kambing, tupa, baka at kalabaw at maaaring iimbak sa loob ng tatlong taon 
basta maganda ang pagka-empake nito. 
  
Sa pinakahuling ulat ng DA RFO 02 Corn Program, umaabot na sa 5,620 ektarya ng mais 
ang totally damaged dahil sa kawalan ng ulan. 
  
Patuloy ang field validation at pakikipag-ugnayan ng DA sa mga lokal na pamahalaan sa 
mga damage sa kabila ng isinasakatuparang Enhanced Community Quarantine (ECQ). 
  
Ilan sa mga isinasagawang interventions ngayon ng DA laban sa tagtuyot ay ang pagbuo ng 
El Nino Task Forces sa regional, provincial at municipal levels, pagbibigay ng mga 
Information, Education and Communication (IEC) materials, pagsagawa ng cloudseeding 
operations, pagtuturo ng corn silage making para sa pagkain ng mga alagang hayop at 
pagpapaseguro sa tanim o crop insurance na isinasakatuparan ng Philippine Crop 
Insurance Corporation (PCIC). 
  



Sa ngayon ay inihahanda na rin ng tanggapan ang rehabilitation plan tulad ng pagbibigay 
ng libreng binhi upang may magagamit sa muling pagtatanim ng mga apektadong 
magsasaka. 
 


