
DA-RFO 02, isasakatuparan ang rice resiliency project ngayong wet season; libreng binhi at abono ibibigay sa 
mga kuwalipikadong magsasaka 
  
Isasakatuparan ng Department of Agriculture - Regional Field Office No. 02 (DA-RFO 02) ang Rice Resiliency Project 
(RRP) sa darating na taniman o wet season sa taong 2020. 
  
“Ang proyekto ay bahagi ng Plant, Plant, Plant Program o Ahon Lahat, Pagkaing Sapat (ALPAS) kontra COVID19 na 
naglalayong pataasin ang local rice production,” ani Regional Executive Director Narciso A. Edillo. 
  
“Sana sa pamamagitan ng programang ito na brainchild ni Kalihim William Dar ay makamit na natin ang inaasam-
asam na food security sa bansa,” ani Edillo. 
  
Kanyang ipinaliwanag na sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan ng libreng binhi at abono ang mga 
kuwalipikadong magsasaka na gustong magtanim ng certified at hybrid seeds. 
  
Ang RRP ay mayroong tatlong subprojects tulad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Enhanced (RCEF 
Enhanced), Expanded Inbred Rice Production (Beyond RCEF Areas) at Expanded Hybrid Rice Production in Suitable 
Areas. 
  
Ayon kay Dr. Marvin Luis, Regional Rice Program Coordinator, ang RCEF Enhanced ay mayroong fertilizer support 
para sa target na RCEF inbred rice municipalities bilang komplimento sa distribusyon ng inbred seeds sa ilalim ng 
seed component na isinasakatuparan ng Philippine Rice Research Institute (PHILRICE). 
  
Aniya dalawang urea (50/kg/bag) kada ektarya ang maibibigay sa farmer beneficiaries pero dapat nauna silang 
bumili ng dalawang bags ng inorganikong abono na gagamitin sa darating na wet season. 
  
“Ang Expanded Inbred Rice Production ay ang pinalawak na distribusyon ng inbred certified seeds sa wet season 
upang mapaigting ang produksiyon sa mga non-RCEF areas na may dagdag na inorganikong abono,” dagdag ni Luis. 
  
“Kasama dito ang pagbibigay ng abono sa mga magsasaka na gumagamit ng good seeds/home-saved seeds. 
Mabibigyan ng inbred certified seeds at abono ang mga magsasaka basta mayroon itong maximum na tatlong 
ektarya at kasali sa RCEF.” 
  
Samantala, ang Expanded Hybrid Rice Production in Suitable Areas ay ang pinaigting na promosyon ng high-
yielding technology sa pamamagitan ng distribusyon ng hybrid rice seeds at abono. 
  
Mabibigyan ng hybrid seeds at abono ang mga magsasaka sa RCEF areas basta mayroon itong maximum na tatlong 
ektarya at nakasali sa RCEF. 
  
“Dito sa lambak ng Cagayan, kasali ang apat na probinsiya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino,” sabi ni 
Edillo. 
  
“Layunin natin ngayon ang mas maagang pagtatanim kung kaya tayo ay nakikipag-ugnayan na sa National Irrigation 
Administration (NIA) para sa schedule ng water releases na mag-uumpisa na sa darating na buwan ng Mayo.” 
  
Kanya ding pinapayuhan ang mga interesadong magsasaka sa proyektong ito sa kanilang mga Municipal 
Agriculturist o bumisita sa mga pinakamalapit na istasyon ng DA sa kanilang mga lugar para sa kaukulang 
pagpapatala o masterlisting. 
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