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Pangangalaga at Pagpapaunlad ng mga tradisyunal 
na binhi ng palay sa pangunguna ng mga Magsasaka

188 trial farms (maintaining a minimum of 50 rice 
varieties including TRVs, Masipag develped rice and 
farmer-developed rice)
3 national back-up farms in 3 regional islands of 
Luzon, Visayas and Mindanao)

More than 2,000 rice 
varieties collected and 
maintained:
745 traditional rice 
varieties
1,200 MASIPAG rice
150  farmer-bred rice

Napakahalaga ng mga tradisyunal na binhi ng palay natin sa Pilipinas. Ang pagkakaiba-iba 
ng mga binhi (varietal diversity) ang pundasyon ng pagpapalahi ng palay at iba pang mga 
halaman at mga hayop din. Kung wala ito o mawawala ang mga ito mailalagay sa 
malaking peligro ang pag-angkop ng mga tao sa nagbabagong kalikasan kasama ang 
pagbabago ng klima. Daang taon itong pinangalagaan ng ating mga ninuno. Higit 4,000 
tradisyunal na binhi ng palay mayroon tayo ngunit unti-unti itong nawala at 
napasa-kamay ng mga transnational corporation sa pamamagitan ng International Rice 
Research Institute. Kinukuha itong libre sa mga magsasaka at katutubo dahil umano’y ito 
ay common heritage ng sangkatauhan. “Pinapaunlad” ng mga korporasyon sa 
pamamagitan ng pagpapalahi o genetic engineering  at pagbalik sa mga magsasaka ito ay 
may bayad na at patented at may kasamang mga binibiling mga chemical na input na 
pataba at pestesidyo.

Trial Farms are also one of the foundations of farmer-led rice breeding program wherein 
farmers themselves would select the parental materials  based on the breeding 
objectives that they too would set.
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Farmer-led Breeding

At present, Masipag have 20 active farmer-breeders that have developed > 500 rice 
varieties

Sa Masipag higit lamang sa 20 magsasaka ang aktibong nagpapalahi ng palay. Ngunit 
kapansin-pansin na ang mga samahan ng magsasaka na may nagpapalahi ng palay ay sila 
rin ang may maraming koleksiyon ng palay na ginagamit nila bilang mga parent materials 
(ina at ama) sa pagpapalahi ng palay. Sa pagpapalahi ng palay ay mas higit na 
napag-aaralan at napapangalagaan ang mga tradisyunal na binhi ng palay kundi man ang 
mga katangian nito na nasasalin sa mga napaunlad na palay para sa kasalukuyan at 
susunod na henerasyon na mga magsasaka. Sa pamamagitan ng farmer-led breeding ng 
Masipag at mga trial farms ay nakapag-paunlad ang mga magsasaka ng mga binhi sa 
palay na matitibay sa mga extreme weather events na dulot ng Climate Change. 

Bilang tugon sa lumalalang Krisis sa Klima ang mga magsasaka ng Masipag ay kolektibong 
nakatuklas at nakapagpaunlad ng mga binhi na ss:

12 flood tolerant varieties
18 drought tolerant varieties
20 saline tolerant varieties
24 pests or diseases resistant varieties



Building Synergy in the Farm: Diversified and 
Integrated Farming Systems
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Pagpapalakas ng Produksyon ng 
katutubong manok at baboy

Feed Formulation Training

Ang Pilipinas bilang bahagi ng Southeast Asia ay pinagmulan ng lahi ng manok sa buong 
mundo (red jungle fowl). Ayon sa Institute of Animal Science ng UPLB na Si Dr. Angel 
Lambio at Dr. Cecil Arboleda ang kasalukuyang namamayaning industriya ng manok sa 
Pilipinas at sa buong mundo ay nasa “genetic dead-end” dahil ito ay nakasalalay lamang 
sa iilang lahi ng manok na exposed sa maraming sakit at peste dahil na rin sa malabis na 
paggamit ng antibiotiko. Ang mga katutubong hayop na ito ay matibay sa pagbabago ng 
klima at ang mga pagkain ay galing din sa mga sakahan ng mga magsasaka na di na 
kailangang bilhin. Ganun din ang mga gamut ng mga ito kung sila ay magkakasakit.



Dokumentasyon at Pagpapalaganap ng mga 
Farmer-Developed at Adapted 
Technologies(FDAT)

Sa pagpapatupad ng Sistema ng pagpapatente ng mga proseso, gene at bagay na may 
buhay  at biopiracy ng mga Korporasyon, napakahalaga na madokumento, mapag-aralan 
at mapalaganap ang ang mga katutubong kaalaman ng mga magsasaka at mga katutubo. 
Sa panahon din ng Green Revolution at dominasyon ng mga korporasyon sa agrikultura 
ay pinangibabawan (supplanted) ng mga  kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka ay 
importante na buhayin at pagyamanin ang mga kaalaman ng mga magsasaka na may 
kinalaman sa agrikultura. Ang mga regional offices ng Masipag sa Luzon, Visayas at 
Mindanao ay may taunang ding ginagawang FDAT o farmer developed and adapted 
technology forum kung saan nakakapagbahagi ang mga magsasaka ng Masipag ng 
iba’t-ibang kaalaman na may kaugnayan sa pagsasaka. Kabilang sa mga itinanghal na 
kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka ay may kaugnayan sa mga ss:

1. Pangangalaga ng lupa tulad ng mga sangkap sa compost, foliar fertilizers at paglaban 
sa soil erosion.

2. Kaalaman sa gamot at pagkain ng mga hayop at paghahanda ng mga ito.
3. Food and Herbal processing.
4. Pangangalaga ng peste at sakit ng mga halaman.
5. Seed technologies

Sa pamamagitan din ng mga FDAT forums ay naitataas  ang siyentipikong kaalaman ng 
mga magsasaka habang ang ilang siyentista ng Masipag ay nagbabahagi ng Scientific 
Method.
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MARAMING SALAMAT PO!
THANK YOU VERY MUCH!
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