
DA RFO 02, nagbigay ng ayudang manok at binhi ng mais sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot 
sa Tumauini, Isabela 
  
Ngayong araw, Mayo 15, 2020, naghatid ng ayuda na aalagaang manok ang Kagawaran ng Pagsasaka rehiyon 
dos para sa mga magsasaka ng mais sa Barangay Tunggi at Fermeldy, Tumauini, Isabela na tinamaan ng El 
Niño ang kanilang taniman. Ito rin ang naging tugon ng ahensya bilang parte sa programang Plant, Plant, 
Plant, Program – Ahon Lahat, Pagkaing Sapat (PPPP ALPAS) kontra COVID-19. 
  
Ayon kay Regional Executive Director Narciso A. Edillo ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 
02 (DA RFO 02), ang nasabing ayuda ay upang matulungan ang mga magigiting na magsasaka ng mais bilang 
dagdag pagkakakitaan hindi lamang sa ilalim na ipinapatupad na General Community Quarantine (GCQ) sa 
rehiyon kundi gawin itong pangmatagalan. 
  
“Hinihiling ko lamang po sa inyo ang inyong kooperasyon para hindi maranasan ang taggutom dulot na rin ng 
new normal kontra COVID-19. Sa ngayon, prayoridad po namin sa aming ahensya na mabigyan ng tulong ang 
mga nagsasaka ng mais na labis tinamaan ng drought ang kanilang pananim. Ito pa lang ang inisiyal na tulong 
naming sa inyo dahil ito ang mabilis na paraan para kumita kayo lalo na’t sinusubok tayo ng panahon,” ani ni 
Edillo. 
  
Ang nasabing ahensya ay nakapagbigay din ng libreng binhi para sa mga ito na tamang-tama sa panahon 
ngayon na nagsimula na ang tag-ulan. 
  
“Sana ay maparami pa lalo ninyo ang mga aalagaang manok dahil makakatulong ito sa inyo. Pupuwede ninyo 
itong ibenta bilang karne o ilako ang magiging itlog ng mga ito,” salaysay pa nito. 
  
“Huwag po tayong mag-alala dahil magbibigay din po kami sa inyo ng binhi para kahit papaano ay 
makapagtanim kayo ulit. Ipanalangin lang natin na huwag na sanang lumakas ang bagyo dahil dagdag na 
naman itong suliranin para sa ating mga magsasaka,”dagdag pa niya. 
  
Malaking pasasalamat din ni Mayor Arnold S. Bautista ng nasabing bayan dahil sa tulong ng DA sa kanilang 
munisipyo dahil mabubuhayan ng loob ang mga ito matapos salantain ng drought ang kanilang taniman. 
  
“Salamat po sa DA sa malaking tulong nila sa ating magsasaka lalo na’t malaki ang kanilang kawalan sa 
kanilang pananim. Ngayon naman ay namahagi kayo ng mga manok sa programa ninyong Poultry and 
Livelihood Assistance Project,” pasasalamat ni Bautista. 
  
Nagpahatid naman ng pasasalamat ang punong barangay ng Tunggi na si Mr. Geraldo Malsi sa kanilang 
natanggap. 
  
“Maraming salamat sa bumubuo ng Department of Agriculture Rehiyon Dos dahil sa walang sawa nilang 
suporta sa pagtulong sa aming mga magsasaka sa aming lugar. Sadyang malaki ang puso ng ahensya ng 
Agrikultura sa kanilang ibinigay na poultry livelihood assistance para sa mga corn farmers na sadyang 
tinamaan ng drought ang kanilang taniman. Makakaasa po kayong palalaguin pa namin ang biyayang 
ibinibigay nyo po sa amin, mula sa manok at binhi ng mais,” aniya. 
  
Abot ng 1,300 na manok ang naipamigay sa 130 na recipients mula sa dalawang barangay. Bawat isa ay 
nakatanggap ng sampung manok, siyam na babae at isang lalaki. 
  
Samantala, ang mga binhi ng mais ay mula sa alokasyon ng ‘seed reserved fund’ ng Corn program. 
  
Ang bayan ng Tumauini ay nakatanggap nan g 1,472 bags ng binhi para sa mga benepisyaryo ng DA RFO 02.  
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