
DA-SAAD inihatid ang aayuda sa Sitio Nangka ng Brgy. Balao bilang suporta mula sa ALPAS COVID-19 program ng 
pamahalaan 
  
𝐀𝐁𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐋𝐎𝐆 - Ipinagkaloob ng DA-SAAD MiMaRoPa ang mga buto ng iba’t-ibang klase gulay (talong, okra, 
siling panigang, sitao, upo, kalabasa, patola, kangkong at ampalaya) sa mga taga-Sitio Nangka sa Brgy. Balao, Abra 
de Ilog, Occidental Mindoro. 
  
Ang pamamahagi ng butong pananim ay parte ng programang Ahon Lahat, Pagkain Sapat Kontra sa COVID-19 o 
ALPAS COVID-19 ng Department of Agriculture (DA). Layunin ng ALPAS COVID-19 na siguruhing may sapat na 
supply ng pagkain ngayong may health emergency sa bansa. 
  
Kailangang pag-ibayuhin ang mga gawain sa pagsasaka sabi ni Agriculture Secretary William Dar. Dapat aniya na 
palawigin ang mga taniman ng gulay upang madagdagan ang produksyon ng pagkain ngayong panahon ng 
pandemya. 
  
Hinihikayat ni Secretary Dar ang mga mamamayan na suportahan ang mga proyekto ng pamahalaan para 
maiwasan ang kakulangan sa pagkain gaya ng pagsasagawa ng “backyard gardening” o gulayan sa bakuran. 
  
Ang mga buto ng pananim na gulay ay inihatid ng mga tauhan ng DA-SAAD na sina Wily Adrian E. Vergara at 
Jhonzell Panganiban noong ika-3 ng Hunyo 2020 sa mga benepisyaryong kabilang sa mga pamilyang nakararanas 
ng kagutuman sa munisipalidad ng Abra de Ilog.  
  
Kasama sa 4Ps (Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program) at MCCT (Modified Conditional Cash Transfer) ng 
Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga nakatanggap ng ayuda. 
  
Sabi ni Eunisa Panganiban Lastra, team leader sa Sitio Nangka sa Brgy. Balao, “nagpapasalamat kami sa DA-SAAD at 
nabigyan kami ng mga pananim hindi lamang para sa pansarili namin pangangailan, pandagdag din ito sa aming 
kabuhayan.” 
  
Maganda rin aniya ang naisip ng DA-MiMaRoPa na ipaabot ang programang SAAD sa kanilang lugar para 
makatulong sila sa kapwa. “Mai-aapply rin naming mga taga-Brgy. Balao ang natutuhan naming tungkol sa 
pagtatanim ng mga gulay sa paraan ng organic farming”, sabi pa ni Lastra. 
  
Ang kanilang maaaning gulay ay sasapat upang may pangkonsumo at para malampasan ang kinakaharap na krisis 
dulot ng Covid-19 pandemya. Inaasahan na makatutulong ang proyekto ng SAAD para tugunan ang laganap na 
malnutrisyon sa pamayanan ng Sitio Nangka. 
  
Mabibigyan din ang mga benepisyaryo ng pagkakataon para makapagsupply at makapagbenta ng mga sariwang 
gulay.  
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