
Livestock & Poultry Livelihood Program ng DA-RFO 2, umarangkada na sa probinsya ng Nueva Vizcaya! 
  
Sa nararanasang 'new normal' dulot ng General Community Quarantine (GCQ) na pinapalawig ngayon ng Inter-
Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases, walang patid pa rin ang operasyon ng Kagawaran ng 
Pagsasaka Rehiyon 2 sa pagbibigay ayuda para sa mga magsasaka sa lambak ng Cagayan. Ito ay matapos 
magpahatid ng tulong ang ahensya ng 190 heads na mga aalagaang manok para sa mga nagsasaka ng mais na 
naapektuhan ng tag-tayut o drought ang kanilang taniman. Isinagawa kahapon, Mayo 22, 2020 sa munisipyo ng 
Quezon, Nueva Vizcaya. 
  
Sa pangunguna ni Regional Technical Director for Operations and extension Dr. Roberto C. Busania, Livestock 
program coordinator Mr. Demetrio Gumiran, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon, sa pangunguna ng 
butihing Mayora Dolores Babliing Binwag, nabiyayaan ng nabanggit na ayuda ang nasa apat na barangay na 
kinabibilangan ng Maasin, Dagupan, Baresbes at Aurora. 
  
Ayon kay RTD Busania, isa lamang ito sa programa ng ahensya ng Agrikultura para matulungan ang mga magsasaka 
lalo na sa panahong humaharap ngayon ang rehiyon sa krisis dulot ng COVID-19 pandemic. 
  
"Bukod sa poultry and livestock livelihood assistance ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 (DA RFO 
2), marami pa pong iba't-ibang programa at interbensyon ang ginagawa ngayon ng ahensya para malabanan ang 
pinsalang naidudulot ng COVID-19 sa kabuhayan ng bawat magsasaka at mangingisda," salaysay ni Busania. 
  
"Mahalagang isa-isip pa rin ang pagtatanim upang may pagkukuhanan pa rin tayo ng pagkain anumang kalamidad 
ang dumating. Hindi tayo nawawalan ng suplay ng pagkain." 
  
Nabanggit din nito na ang DA ay abala sa pag-iimplementa ng Plant, Plant, Plant Program o Ahon Lahat, Pagkain 
Sapat (PPPP / ALPAS) kontra COVID-19 sa buong bansa. 
  
"Magtulungan po tayong lahat para masugpo ang virus. Ipagpatuloy lang ang produksyon ng pagkain dahil hindi 
natin alam kung kailan matatapos itong dagok sa atin." 
  
Ani naman ni Mr. Gumiran sa labing siyam (19) na benepisyaryo, makakatulong ang mga nasabing manok para sa 
kabuhayan ng mga ito bilang inisyal na tulong mula sa DA RFO 02. 
  
"Sana'y maparami pa ninyo ang ibibigay naming ayuda. Sa simpleng pamamaraan ng ahensya, naniniwala kaming 
malaki po ang maitutulong nito sa inyong pangkabuhayan," sambit ni Gumiran. 
  
"Habang inaantay ang anihan ng inyong pananim, pwede ninyong ibenta bilang dagdag kita na rin." 
  
Dagdag pa niya, namamahagi ang DA Livestock program ng mga animales para sa gustong mag-alaga ng kambing, 
tupa, baka at marami pang iba. 
  
Nagpapasalamat naman si Mayor Binwag sa ipinapakitang suporta ng DA kahit pa limitado ang galaw ng operasyon 
ng iba't-ibang ahensya dulot ng COVID-19. 
  
"Mapalad pa rin tayo dahil nabibiyayaan tayo ng grasya mula sa DA. Huwag nating ismolin ito sapagkat malaki ang 
maidudulot nito sa ating pangkabuhayan," sambit ng mayor. 
  
"Tulungan natin ang gobyerno para sa ikabubuti ng lahat. Suportahan ang kanilang mga adhikain para matulungan 
ang magsasaka sa buong rehiyon." 
  
Samantala, nagpapasalamat naman si Municipal Agriculturist Dr. Gilbert C. Cadiente sa tulong ng DA RFO 02 sa 
kanilang mga magsasaka sa Quezon na tinamaan ng drought ang kanilang pananim na mais. 
  



"Ito yung panahon para magtulungan po tayong lahat. Tulungan natin ang DA sa produksyon ng pagkain hindi lang 
para sa rehiyon kundi sa buong bansa. Nawa'y maparami ninyo ang mga manok na ito bilang suporta sa pagkain at 
dagdag pinansyal ng buong pamilya," paalala ni Cadiente. 
  
Ayon naman kay Barangay Dagupan Kagawad Suanding Ampay, malaki umano ang maitutulong nito sa 
pagpapatuloy nila sa produksyon ng mais. 
  
"Salamat sa libreng binhing mais at livelihood program mula sa DA para sa aming magsasaka. Nasayang man ang 
kikitain sana namin sa maisan dulot ng drought, may dumating naman na magandang kapalit," tugon ni Ampay. 
  
"Agyaman kami Apo ti ahensya iti Agrikultura!" 
  
Ang probinsya ng Nueva Vizcaya ay pang-apat na sa naging benepisyaryo ng Livestock and poultry livelihood 
program ng DA RFO 02. 
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