
Kalihim Dar, Natutuwa At Nagpapasalamat Sa Malawakang Suporta Ng Cagayan Valley Sa Plant, Plant, Plant 
Program 
  
Natutuwa si Kalihim William D. Dar sa malawakang suporta ng iba’t ibang sektor ng lipunan sa Plant, Plant, Plant 
Program (PPPP) o Ahon Lahat, Pagkaing Sapat (ALPAS) na isinasakatuparan ngayon ng Kagawan ng Pagsasaka. 
  
“Congratulations sa inyo diyan sa Region 02 lalo na sa pagtanggap sa programang Plant, Plant, Plant na naglalayong 
makamit ang sapat na pagkain para sa lahat,” ani Dar sa kanyang pagsasalita sa DZDA 105.3 FM, opisyal na radio 
station ng Department of Agriculture - Regional Field Office No. 02 (DA-RFO 02) kaninang umaga. 
  
“It’s great to hear that our partners are embracing our initiatives on ensuring food security starting from our 
households. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta.” 
  
Ayon pa sa kalihim, paiigtingin pa ng kagawaran ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa 
buong bansa. 
  
"Hindi tayo hihinto sa pagtulong sa kanila sa kabila ng ating nararanasan ngayon na krisis dulot ng COVID 19 
Pandemic." 
  
Noong nakaraang buwan lamang ng Mayo ay ipinagdiwang ang Farmers and Fisherfolk Month na kung saan ang 
buong kagawaran ay nagbigay pugay sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang malaking ambag sa 
ekonomiya ng bansa. 
  
Sa kanyang ulat sa kalihim, sinabi ni Regional Executive Director na hindi na lang ang mga lokal na pamahalaan, 
national agencies, state colleges and universities, military, media entities at pribadong sektor ang tumatalima sa 
programa kundi ang mga kabataan. 
  
Ipinaalam nito ang katatapos na launching ng Plant, Plant, Plant sa Sto. Domingo, Quirino, Isabela na kung saan ang 
grupo ng kabataan, ang Quirino Youth in Action, katuwang ang barangay at munisipiyo ang nanguna. 
  
“Hindi lang mga assorted vegetable seeds at seedlings ang ating ibinigay kundi ang mga manok na aalagaan ng mga 
kabataang may edad na siyam pataas,” ayon kay Edillo. 
  
Sinabi pa ng direktor na malaki ang pasasalamat ni Quirino Mayor Edward Juan sa mga proyektong ibinigay na 
kinabibilangan ng Small Water Impounding Project (SWIP), farm to market road at mga binhi ng palay sa ilalim ng 
Rice Program. 
  
Idinagdag pa ni Edillo ang isinagawang katulad na aktibidad ng lalawigan ng Isabela sa pangunguna ni Governor 
Rodito Albano III na kung saan ay nag-adopt na rin sila ng barangay (Alibago, Ilagan City) bilang recipient ng adopt-
a-barangay sa ilalim ng PPPP. 
  
Sa ngayon ay mayroon ng limang barangays na tinututukan ng DA-RFO 02 bilang adopted barangays na 
kinabibilangan ng BLISS Village, Ilagan City, San Fermin sa Cauayan City, San Gabriel at Carig Sur, Tuguegarao City 
at Sto. Domingo, Quirino, Isabela. 
  
Ang mga barangay na ito ay maliban pa sa mga tinutulungan ng mga research centers at experiment stations ng 
DA-RFO 02 na nakabase sa mga lalawigan. 
  
Sa distribusyon ng assorted vegetable seeds, umaabot na sa 88,415 seeds ang naibigay sa households na 11,312 na 
households at 39 na kooperatiba at government at non-government organizations sa 93 na municipalidad at 
siyudad. Sa seedlings naman ay 64,331 na ang naibigay sa 2,153 households ang nabiyayaan. 
  



Sa implementasyon ng Gulayan sa Paaralan, inilunsad na rin ito May 21, 2020 sa probinsiya ng Cagayan na kung 
saan 191 na empleyado ng Department of Education (DepEd) at 114 na eskuwekahan ang nakatanggap ng mga 
garden tools at assorted vegetable seeds and seedlings na nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso. Isusunod 
na rin ang paglulunsad sa mga Schools Division Offices sa ibang mga probinsiya ngayong buwan ng Hunyo. 
  
Bilang suporta sa mga naapektuhan ng tagtuyot na magsasaka ng mais at sa ilalim pa rin ng Plant, Plant, Plant, 
Program, nagbigay na rin ang kagawaran ng mga binhi at mga aalagaang manok at pato sa siyudad ng Tuguegarao, 
Tumauini, Isabela at Quezon, Nueva Vizcaya. 
  
Sa patubig, pinasinayaan din ang tatlong Solar Powered Irrigation Systems (SPIS) sa Ilagan City at Cauayan City, 
Isabela noong nakaraang linggo na tutulong sa pagpapatubig ng kabuuang limampung ektarya ng palay. 
  
Binibilisan na rin ang ditribusyon ng binhi sa mga rice farmers sa buong rehiyon sa ilalim ng Rice Competitiveness 
Enhancement Fund (RCEF) at Rice Resiliency Project (RRP) upang magamit sa kanilang pagtatanim ngayon darating 
na wet season.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 


