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nakakaalam ng baho ng teknolohiyang ito at
lumalawak ang bilang ng mamamayang
tumututol dito sa mga lokalidad.

Mula sa mga nakaraang buwan nitong taon,
pinangunahan ang mga aksyon sa Iloilo ng
Panay Alliance of Concerned Citizens for
Health and Environmental Protection
(PACCEP)... 

S a pag-igting ng PhilRice at IRRI sa
pagpapalawak at pagtutulak ng Golden
Rice,    lalo     ring    dumarami     ang



ang marami sa kanila sa
kawalan ng konsultasyon
at sa tila pagbalewala sa
mga magsasaka sa
prosesong sana sila ang
inuna at kasama.

Nagkaroon na rin ng mga
aksyon sa mga probinsya
ng Antique, Pangasinan,
Nueva Ecija at mga
probinsya sa Bicol.
Nagsampa na rin ng kaso
ang MASIPAG kasama ang
mga tanyag nitong lider-
magsasaka, alyadong
siyentista, samahan ng
mga magsasaka, katutubo
at iba pang advocates sa
korte suprema upang
maipatigil ang
komersyalisasyon ng
Golden Rice. Marami ring
balita, interbyu, bidyo at
mga materyales pang-
impormasyon ang
nailathala at naibahagi sa 
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libu-libong tao sa buong
bansa. Nagsagawa rin ng
pandaigdigang aksyon at
naglabas ng pahayag ng
pakikiisa ang MASIPAG
katuwang ang Stop Golden
Rice Network Asia, mga
alyado nito sa Europa,
Australia, Asya at mga bansa
sa Amerika bilang pagtutol
sa teknolohiyang ito at
pagsuporta sa paglaban ng
mamamayan.

Mananagot ang dapat
managot. Sisingilin ang
dapat singilin. Isusulong ang
dapat isulong. Lahat ng ito
para sa kapakanan,
kagalingan at pagtataguyod
ng karapatan ng mga
magsasaka at mamamayan
sa pagkain at kaunlaran at
paggiit ng soberanya sa
pagsasaka. Hindi pa tapos
ang laban. Patuloy tayong
susulong at magpapalawak.

Palawak at Pasulong: Mga Tagumpay at Pagsubok sa Pagtutol sa Golden
Rice at Korporatisasyon ng Agrikultura

October 17, 2022 sa
tanggapan ng Department 
 of Agriculture Region VI.
Patuloy ang kanilang
kampanya upang pigilan
ang panganib dala ng
pagsasakomersalisa ng
golden rice.

Sa napipintong pamamahagi
ng Golden Rice sa mga
magsasaka sa Basey, isang
bayan sa Samar, nagkaisa
ang mga magsasaka sa mga
barangay ng Roxas at
Cogon na tanggihan ang
mga binhi nito. "Hindi
namin tatanggapin at hindi
namin itatanim ang Golden
Rice. Ngayon nga lang
namin ito narinig. Wala
itong mabuting maidudulot
sa kabuhayan namin at sa
kalikasan," sabi ni
Heliodoro Llenado, kasapi
ng Tambuligay Farmers
Association. Nadismaya ang 

MASIPAG kasama ang legal team sa Korte Suprema upang ihain ang Writ of Kalikasan upang pigilan ang komersyalisasyon at
panganib ng Golden Rice 

kung saan isa ang MASIPAG
Visayas sa nagtitipon nito.
Layunin ng grupo na
irehistro sa tanggapan ang
kanilang pagtutol sa
pagpapalaganap ng golden  
rice   sa  Isla  partikular na
sa mga bayan ng Sibalom at
Patnongon sa Antique. 

“Hanggat hindi tinutugunan
ng gobyerno ang mga
katanungan hinggil sa
epekto ng golden rice sa
kalusugan at kalikasan ay
hindi kami titigil sa
panawagan na ipatigil ang
komersiyalisyon ng golden
rice, hindi kami
mananahimik lalo na’t
kinabukasan namin ang
nakataya.” banggit ni Lucy
Franciso,ng PACCEP.
Nakalikom ng mahigit 1,700
na pirma ang PACCEP mula
sa ibat- ibang bahagi ng
Panay na isinumite noong 



Joel Abrao, Area Coordinator
ng CALABARZON Cluster at isa  
ring organic farmer at Christine
Coronacion, lider-kabataan
mula sa Kiday Community
Farmers Association, bilang
anchors. Habang sina Marloun
Miras, Area Coordinator ng
MIMAROPA Cluster at Pastor
Ian Lloyd Delos Santos UCCP-
OMAC naman ang nagtaguyod
sa Buhay na May Pag-asa
noong Hulyo 2021. 

Bagamat hindi na nagpatuloy
ang Buhay na May Pag-asa,
dumami ang tagapakinig na
mga magsasaka na hindi pa
kasapi ng MASIPAG. Sa kanilang
patuloy na pagsubaybay sa mga
programa, sila ay kalauna’y
nahikayat at bunga nito, tatlong
bagong organisasyon ang
nabuo at isa na rito ang naging
member  ng  MASIPAG  sa  PCB 

Q2. Dalawang grupo  naman
ang nabigyan ng MOSA ang
mayroong Trial farm. 

Napupukaw din ang interes ng
mga opisyal ng lokal na
pamahalaan at maging ng
akademya sa programa
hanggang Polilio Group of
Islands. Naging tulay ito upang
muling maka-ugnay sa mga
magsasaka sa mga isla sa
Polilio noong panahong hindi
nakatatawid ang mga staff at
farmer-trainer dahil sa COVID. 

Habang nagpapatuloy ang radio
program ay higit ding
napauunlad ang kakayahan ng
mga Anchor sa pagiging radio
broadcaster, kasama na ang
paggawa ng mga script at
pakikipanayam maging sa
pagpapalalim sa mga programa
at isyung  kinakaharap ng  mga

MASIPAG SA RADYO

magsasaka dahil sa mga
restriksyon dulot ng COVID-19.
Dahil dito, muling nakita ang
kahalagahan ng pakikinig sa
radyo, hindi lamang ng balita
kundi maging ng mga
talakayan at pag-aaral tungkol
sa gawaing pangkabuhayan,
lalo na ng mga magsasaka.  

Sa Luzon, nagsimula ang Bukid
Aralan sa 92.7 Spirit FM Infanta
at Buhay na May Pag-asa sa
DZYM 1539khz-A, Occidental
Mindoro, kung saan tinatalakay
ang mga praktika ng mga
magsasaka sa implementasyon
ng mga programa ng MASIPAG.
Layunin ng programa na abutin
ang mga magsasaka at
tumagos ito sa kanilang gawain
sa sakahan, pang-
organisasyon,
pangangampanya at lobbying
para sa pagbuo ng maka-
magsasakang polisiya,
programa at mga proyekto sa
mga lokalidad. 

Ngunit bago man ang mga ito
maisapanghipapawid, dumaan
sa masinop na konsultasyon sa
mga RMT at mga PCB ng
Luzon ang konseptong gawaing
radyo. Mula sa mga PCB,
nagtukoy ng mga lugar na
maaring paglunsaran ng
program kasabay ang
pagsasanay ng Radio
Broadcast expert na si
Raymund Villanueva sa mga
napili na magiging anchor at
co-anchor at iba pang gaganap
sa iba’t-ibang gawain sa radio
broadcast.

Noong ngang Agosto, 2021,
isinahimpapawid ang kauna-
unahang episode ng Bukid
Aralan  sa  Quezon  kasama   si 
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ni Joel Abrao at Rowena Buena

D ulot ng pandemya,
naging limitado ang
ugnayan   ng     mga

magsasaka. Malaki rin ang
naitulong ng paglalatag ng mga  
topic na pag-uusapan pa sa
buong taon, dulot ng patuloy
na pagtatasa at pagsisisnop sa
mga karanasan sa pagraradyo.

Sa kasalukuyan ay patuloy
paring maririnig sa REINA POGI
Area ang BUKID -ARALAN at
live napapanood sa FB Page ng
MASIPAG at ng 92. 7 SPIRIT FM
Infanta, tuwing Sabado ng 1-
2pm. Samantala, tinatanaw
naman ng Masipag LUZON na
magpapatuloy ang BUKID
Aralan upang patuloy na
maghatid na napapanahong
impormasyon sa isyu ng
pagsasaka at mga tenikal na
kaalaman upang patuloy na
makapaglingkod sa mga
mgsasaka, mga kababaihan,
kabataan at mga taga-suporta
ng organikong pagsasaka.

LIVE NOW ON AIR: si Joel Abrao, Bukid Aralan anchor at MASIPAG Luzon Area Coordinator  sa
92.7 Spirit FM Infanta radio station 

RADYO MASIPAG, SULONG MASIPAG! ANG
RADYO NG MAGSASAKANG MASIPAG, TUNGO
SA LIKAS-KAYANG PAGSASAKA!



change. At kung
bibilangin natin ang mga
Pilipinong naapektuhan
ng mga kalamidad,
karamihan ay binibilang
natin ang mga
apektadong magsasaka at
mangingisda na hindi
nagawang pigilan ang
mga panganib ng mga ito
gaya ng bagyo, baha, o
pagguho ng lupa.

Sa Mindanao, ang mga
pangunahing panganib sa
klima na nagpapahirap sa
agrikultura nito ay
tagtuyot at malakas na
pag-ulan. Napansin ng
mga magsasaka ang mas
mahabang tagtuyot at
mas madalas na pag-ulan 
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sa mga nakaraang taon.
Bukod pa rito, ang mga 
 magsasaka sa Mindanao
ay lalong naapektuhan ng
mga bagyo, na
kadalasang nagpapahirap
sa mga komunidad ng
isla sa malayong bahagi
ng hilaga. Sa kasaysayan,
hindi ito madalas
mangyari dahil labas ito
sa “typhoon belt” ng
bansa kaya naman
lubhang naapektuhan ang
mga mamamayan ng isla
noog tumama ang mga
bagyong Sendong, Pablo
at Auring dahil sa
kakulangan ng kasanayan
sa paghahanda. 

Mahigit tatlumpung lider-
magsasaka mula sa
MASIPAG Mindanao ang
nagtipon sa Marihatag
Surigao del Sur upang
bumuo ng pinag-isang
plano sa pagpapatupad
ng balangkas ng CCR ng
MASIPAG upang
mapalakas at mapatibay
ang mga programa nito.
Nagtapos ang
kumperensya sa isang
malinaw na larawan kung
ano ang magiging epekto
ng pagbabago ng klima
sa lahat ng ekosistema
ng pagsasaka sa loob ng
network - ito man ay
nasa kabundukan,
mababang lupain o
baybayin. 

Ang pagpapabuti ng
agroecosystem resilience 

BALITANG KLIMA

PANGALAWANG KUMPERENSYA SA CCR,
MATAGUMPAY NA NAILUNSAD SA MINDANAO
ni Benito Campesino

nasa yugto ng isang
planetary emergency.
Maging ang UN ay
nagpahayag na mayroon
lamang tayong higit sa
sampung taon upang
matigil ang pinsalang
dulot ng pagbabago ng
klima. Ika nga ni dating
UN General Assembly
President Garcés "Tayo
ang huling henerasyon na
makakapigil sa
‘irreparable’ na pinsala sa
ating planeta." Hinimok
niya ang mga miyembrong
Estado na kumilos nang
responsable at sama-
sama.

Lubhang bulnerable ang
Pilipinas sa epekto climate 

Si Tay Ronie, farmer at MASIPAG NGO partner ng GASA Inc. habang nagbahagi ng karanasan at
estratehiya hinggil sa pag-igpaw sa mga hamon ng Climate Change

pwesto sa
pinakabulnerableng bansa
sa epekto ng pagbabago
ng klima mula sa 193 na
bansa, ayon sa Workd Risk
Index 2022. Napapanahon
ang pagpulong ng mga
magsasaka ng MASIPAG
Mindanao upang
maghanda ng mga
estratehiya at interbensyon
upang harapin ito sa
pamamagitan ng
paglulunsad ng ikalawang
kumperensya sa Climate
Change Resiliency (CCR). 

Hindi maitatatanggi ang
katotohanan   na  tayo   ay 

M uli na namang
sinungkit ng
Pilipinas ang unang 



mga kabataang magsasaka sa
isinagawang Regional Youth
Forum na ginanap nitong
Hulyo 2022 sa MASIPAG
National Back-up Farm na
kung saan ibinahagi ng bawat
isa ang mga karanasan,
kaalaman at mga layunin
bilang isang kabataang
magsasaka sa kanilang mga
komunidad at samahan.

Ang naturang Regional Youth
Forum ay sumentro sa mga
talakayan tungkol sa
kalagayan ng kabataang
magsasaka sa Pilipinas, rice
breeding, gawaing 
 impormasyon                   
 at 

TULOY-TULOY NA PAGPAPALAKAS NG KABATAANG
MAGSASAKA, TINIYAK SA MASIPAG LUZON YOUTH FORUM! 
ni April Joy Erad Cuaresma

komunikasyon, basic financial
management and book
keeping, at community
organizing na pinangasiwaan
ng MASIPAG Luzon. Sa bawat
talakayan ibinahagi kung ano
ang mga repleksyon sa bawat
topiko ng mga kabataan na
kung saan mas nagkaroon sila
ng interes at malawakang
kaalaman sa mga nasabing
gawain. Mas pinagtibay ang
pagsasamahan ng bawat
grupo at pakikilahok ng bawat
isa ng magkaroon ng ilang
aktibidades, pagsasanay at
kaaliw-aliw na mga palaro na
nagsilbing daan upang higit
pang magkakilala ang mga
kalahok, makipagbahaginan at
magkaroon pa ng higt na
kumpyansa sa sarili. 

"Nagpapasalamat po ako sa
pagkakaroon ng ganitong
pagtitipon dahil hindi na po
ako masyadong nahihiya.
Salamat din po dahil welcome
po kami dito " saad ni Ate
Lhea na isa sa mga kalahok
mula sa kapatid nating
katutubo. “Ako'y natutuwa
dahil isa rin silang nakiisa sa
mga gawain at itinuring natin
silang mga kapatid at hindi
kakaiba.” dagdag niya.

“Bilang isa rin sa mga
kalahok, marami akong
natutunang mga bagong
kaalaman, praktika at
istratehiya pagdating sa
pagsasaka. Namulat ako sa
reyalidad na ang agrikultura
ay sobrang napakalahaga  sa 

ating bansa lalo na sa kagaya
kong kabataan na salat sa
kahirapan kaya naman ang
agrikultura ang isa sa mga
pamamaraan upang may
pangtustos sa pang araw-
araw na buhay.” banggit niya.
“Kaya't halina tayo'y makiisa
sa pagsusulong ng agrikultura
upang ito'y mapagyaman,
mahalin at gawing kapaki-
pakinabang. Darating din ang
umaga na may dalang bagong
pag-asa! Kasama ang mga
katulad kong kabataan na
magiging isang ehemplo o
inspirasyon sa pagtataguyod
ng Likas-kayang pagsasaka.”
dagdag niya.

H alina't Makiisa,
Kabataan Tayo Na!"
ito  ang   ipinakita   ng 

Si April Joy ay kabataang magsasaka
mula sa Gabaldon, Nueva Ecija

CCR ay makatulong
upang makasalba ng
buhay (may kalamidad
man o wala) at sana
makatulong din ang
MASIPAG sa kampanya sa
climate justice sa
pagpapanagot sa mga
historical polluter."

Sa huli, ang mga
magsasaka parin ang
may mahigpit na
relasyon sa natural na
ritmo ng kalikasan.
Maaaring sila rin ang
mga kamay na kayang
lunasan ang kronikong
karamdaman ng daigdig.

Bilang pagtatapos,
Pinasalamatan ni G. Alfie
Pulumbarit, national
coordinator ng MASIPAG
ang mga dumalo. Aniya
“Ang kalakasan ng
masipag ay nakasalalay
sa lakas ng kanyang mga
myembro. Nabibigyan ng
buhay ang mga
programa kapag
malawak itong
naiimplementa sa mga
komunidad ng mga
magsasakang masiglang
gumagampan ng Likas-
kayang Pagsasaka.”

Dagdag pa nito, "Sana
ang    programa   nating 

KABATAANG MASIPAG
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sa pamamagitan ng
pagbuo ng sari-sari at
pinagsama-samang mga
sakahan ay nakita bilang 
 isang mahalagang
interbensyon para sa mga  
magsasaka habang sila ay
nahaharap sa matinding
mga kaganapan sa klima.    
Dagdag pa, muling
nangako ang mga
organikong magsasaka na
paramihin ang kanilang
mga reserbang binhi gamit
ang mga varieties ng
palay na nababanat sa
klima upang magamit para
sa hakbanging
rehabilitasyon pagkatapos
ng kalamidad. 

Bilang mga nagsasa
praktika ng Likas-kayang
pagsasaka, ang 
 pangangailangan na
bumuo ng mga
estratehiya sa Climate
Change Resiliency ay
hindi lamang mahalaga, 
 kundi isang
estratehikong bahagi sa
sama-samang pagsisikap
na magtala ng mas ligtas
na kinabukasan. Para sa
MASIPAG, ito ay ginagawa
sa pamamagitan ng
community-based
interventions na pinasigla
ng people-to-people at
farmer - to - farmer
initiatives.



kababaihang kasapi sa
pamumuno ni Estelita “Nay
Ester” Cruz. 

Sa KOLO-KA-KOLOY, ang
kababaihan ang
nagpapanatili 
ng daybersipikadong ng
taniman, pagpapaunlad sa
sakahang komunal, at
tagapanguna sa
pagsasapamilihan at
pagpoproseso ng mga hilaw
na produkto. Ilan sa mga
surplus na produkto ng
KOLO-KA-KOLOY ay samu’t
saring gulay at prutas.
Dagdag pa rito ay
nakapagpoproseso rin ang
grupo ng bignay wine at
turmeric powder.

Inspirasyon ang mga
naaabot ng samahan sa
mariin nitong pagsusulong
ng ligtas na pagkain sa
kabila ng introduksyon ng
mga kemikal na input sa
mga magsasaka. Ani ni ‘nay
Reming, “May nagdala rito
ng libreng pataba,
tinanggihan ko. Ayaw ko
niyan, ‘di ko kailangan
[niyan]. Ang abono sa lupa
na kulay puti ay pampasira
ng lupa.”

Dahil sa patuloy na
pagpapaunlad ng sakahan,
palagiang may pagkain sa
hapag ang komunidad at
malaki rin ang pakinabang
maging ng mga alagang
hayop. Ang gawaing
marketing at processing ay
hindi lamang nagsisilbi para
sa mga indibidwal na kasapi;
bagkus, ang benepisyong
pangkabuhayang ibinubunga
nito ay instrumento at
porma ng konsolidasyon
para         sa          ibayong 

ang lokal na
pagsasapamilihan at
pagpoproseso. Ilan sa mga
layunin nito ay seguridad
sa pagkain; mapataas ang
kapasidad ng mga
komunidad na lumikha at
magpalakas ng mga lokal
na pamilihan; isulong ang
likas-kayang pagsasaka; at,
makapagtakda ng
makatarungang presyo
kung saan magbebenepisyo
parehong ang magsasaka
at mamimili.  

Ilan sa mga samahang
nagsasabuhay ng
prinsipyong “tao muna
bago ganansya” ay ang
samahan ng KOLO-KA-
KOLOY na matatagpuan sa
Puray, Rizal. Binubuo ito ng
mga katutubong Dumagat
at patuloy na isinusulong at
pinauunlad       ng      mga 

SUlong babae! SUlong MASipag!

KABABAIHANG KATUTUBO SA PAGKAMIT NG
KASEGURUHAN SA PAGKAIN
ng Research, Education, and Training Unit

mga naglalakihang negosyo,
treyder at middleman. Ang
kondisyong nililikha ng mga
anti-magsasakang patakaran
ay higit na nagiging sagka
sa makabuluhang pag-unlad
ng mga komunidad, sa
larangan ng produksyon at
sa lokal na ekonomiya. Sa
kabila nito, patuloy na
umuusbong ang malawak na
hanay ng magsasakang
naghahain ng alternatibong
sistema sa pamamagitan ng
likas-kayang pagsasaka at
pamilihan na nakabatay sa
magandang relasyon sa
pagitan ng magsasaka at
mamimili.

Sina Nay Reming, Nay Lydia, at Ate Sita, mga kababaihang lider ng katutubong organisasyong
KOLO-KA-KOLOY sa agroecology fair ng Agroecology X sa Quezon City Memorial Circle

Sa unang kwarto ng taong
2022, higit sa tatlong
milyong pamilya ang
nakaranas na gutom sa
Pilipinas. Ang datos na ito
ay malinaw na nagpapakita
ng depekto sa sistema ng
pagkain. Mula produksyon
hanggang pagsasapamilihan,
nananatiling talo ang
magsasaka at mamimili dahil
sa pamamayani ng
kumbensyunal na
agrikultura at merkado. 

Noon pa man, nakararanas
na ng panggigipit ang mga
magsasaka dahil sa kawalan
ng lupa, hindi
makatarungang polisiya at
sistema ng produksyon,
gayundin ng sistema sa
pamilihan na kinokontrol  ng 

H amon sa sistema ng
pagkain

Kababaihan sa pagkamit
ng kaseguruhan sa pagkain 
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Sa bahagi ng mga
magsasakang MASIPAG,
patuloy nitong  pinauunlad 



katutubong kababaihan ng
KOLO-KA-KOLOY na hindi
lamang ang kanilang mga
pamilya ang makakain ng
sapat at ligtas na pagkain,
kung hindi pati na rin ang
mga karatig na komunidad.
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pagpapalakas ng
organisasyon. Ito rin ang
kanilang napagkukunan ng
patas at makatarungang
kita kung saan may
bahaging napupunta sa
pondo ng samahan.
Nagiging lunsaran din ang
kanilang gawaing
pangkabuhayan upang
patuloy pang madagdagan
at malinang ang kanilang
kaalaman at panatilihing
buhay ang kultura lalo na
sa mga kabataan ng tribo. 

katutubong kakabaihan ng
KOLO-KA-KOLOY sa
pagkamit ng kaseguruhan
sa pagkain, mahalagang
papel din ang
ginagampanan nila bilang
mga lider. Ang
binansagang “tatlong
Maria” na sina, ‘nay Ester,
‘nay Reming, at ‘nay Lydia
Cruz, ay mga “elder” ng
mga Dumagat sa Puray na
tumutugon sa mga pulong
at aktibidad na mayroong
malaking epekto sa
kapakanan ng kanilang
mga kapwa-Dumagat. Sa
kabila ng mga banta ng
militarisasyon ay patuloy
nilang       iginigiit     ang 

kanilang karapatang mag-
organisa at magbungkal
ng lupa. 

Taglay ang likas na
katangiang mapag-aruga
sa kapwa, hangad ng  mga 

ATIN ANG LUPA. HINDI
TAYO DAPAT
PAGBAWALAN SA
PRODUKSYON AT
PAGPAPAUNLAD NITO.
TAYO ANG DAPAT
MAGBAWAL SA
KANILA[NG MGA
AKTIBIDAD NA
MAKASISIRA SA ATING
KALIKASAN.

Paggiit ng karapatan para
sa lahat 
Liban sa mahalagang papel
na ginagampanan ng mga 

MGA KATUTUBO, KALABASA AT PAGKAIN: ANG MGA
TRADISYUNAL NA MGA KALABASA SA MINDANAO
ni Benito Camposino

at sa kasaping organisasyon
nitong Lem Bulol Farmers
Association, inilunsad ang
seed expedition at
koleksyon kung nagkaroon
ng mga karakterisasyon ng
mga tradisyunal na kalabasa
sa Lake Sebu, komunidad ng
mga katutubong T’boli.
Nilahukan ito ng 14 na
katao, na binubuo ng mga
Staff ng MASIPAG, miyembro
ng PCB at ng PO sa
komunidad. Naging
rekomendasyon ito matapos
ang naisagawang Vegetable
Breeding workshop ng
RightSeeds,  isang  proyekto 

N oong Hunyo 2022, sa
pangununa ng PCB
South        Cotabato 

ng University of Oldenburg
and Göttingen kasama ang
Institute for Ecological
Economy Research sa
Berlin, Germany, noong
Hunyo. 

Para sa mga T’boli, ang
kalabasa o ‘basuk’ sa
kanilang lokal na katawagan
ay isang survival crop na
pangunahing itinanim para
sa konsumo. Naitatanim ito
sa kanilang lugar dahil sa
taglay nitong matabang
lupa. Mainam din ito para sa
mga “sloping” na mga
lupain. Maliban sa kanilang
mga ritwal, hindi maselan sa
paghahanda sa lupa bago
itanim  ang  kalabasa.  Hindi 

rin gaanong kinakailangang
damuhan ang paligid ng
kalabasa dahil ito ay
kinakikitaan ng allelopathic
properties. Ibig sabihin, ito
ay umuunlad pa rin kahit sa
mga parte na madamo at
malilim. Ilan sa mga
nakolektang katutubong
kalabasa sa expedition ay
Boling, Ibid, Sobuy, Kabang,
Lemnaw, at Bukay na may
kanya-kanyang susing papel
at askripsyon sa buhay,
kultura, at laksang buhay ng
T’bilio. Sa partikular, ang
limay ay berde sa wika ng
T’boli. Isa rin itong tanim na
ang bunga ay may kulay na
malalim na berde.
Samantalang     ang      Ibid 

naman ay may tawag at
kulay na kahawig ng kulay
ng balat ng "Ibid" o
Philippine Sailfin Lizard.

Ayon sa mga katutubong
magsasaka, walang
sinusunod na iskedyul ng
pagtatanim nito. Hangga't
ito ay nabubuhay pa, ito ay
mamumunga. Naobserbahan
sa isang sakahan na
namumunga ang isang tanim
mula tatlong buwang gulang
hanggang tatlong taong
gulang at pataas. 

Gayunpaman, hindi
nagawang maisadokumento
ang katatagan ng mga ito sa
karaniwang   mga  peste  at

Nay Reming, Katutubong Dumagat ng Rizal



Ang seed expedition team na binubuo ng mga katutubong magsasaka ng katutubong komunidad
ng T'boli at MASIPAG Mindanao Staff at Farmer Trainers 

sakit ng kalabasa tulad ng
bacterial wilt, powdery
mildew, downy mildew,
anthracnose at lalo na
ang blossom-end rot. 

Ilang mga rekomendasyon

Rekomendasyon na
magkolekta pa rin ng mas
maraming mga katutubong
mga barayti sapagkat, ‘di
gaya ng mga koleksyon
natin sa palay at mais,
halos walang
dokumentasyon ang
naisagawa sa pagtatanim
ng mga tradisyunal na
gulay. Malaki ang
maitutulong nito sa mga
magsasaka higit lalo
kapag mayroon na tayong
malawak na koleksyon ng
binhi ng gulay. Mabibigyan
ng mas malawak na
mapagpipilian ang mga
magsasaka ng mga
binhing maitatanim na sa
ngayon ay  halos
monopolyado ng mga
dambuhalang kumpanya
ng binhi. 

Mainam din na magkaroon
ng mga mas malalim na
pagsusuri sa taglay nitong
sustansya pati na ang
pagtuklas ng mga lasa ng
mga tradisyunal na mga
kalabasang para maging
tuntungan sa promosyon
nito sa publiko na
naghahanap ng mga
masustansya at
organikong pagkain,  higit 

lalo ngayon sa panahon na
agresibo ang pagsusulong sa
GMOs.

Sa huli, habang ang mundo
ay nahaharap sa napakarami
at matitinding krisis, kabilang
na ang suliranin sa nutrisyon
at pagkain, mainam na
balikan ang mga tradisyunal
na mga binhing gulay.
Malamang  mahahanap  natin

sa mga ito ang isang parte
parte sa magiging solusyon.
Muli nating balikan ang
mga binhi. Ipaglaban natin
ang lupa. Paunlarin ang
mga teknolohiya sa
produksyon nang sa gayon,
mapalakas natin ang
kilusang nagtataguyod ng
pagsasakang organiko para
sa mga maliit na
magsasaka. 

PAGPUPUGAY AT PASASALAMAT

PEPITO “TAY PEPING” BABASA 
May 21, 1949 - October 06, 2022 

Magsasaka at Organic Rice breeder 
Rehiyon ng Bicol 

Ang hamon sa gawaing rice breeding ay hindi pa ang ang
makatuklas ng bagong barayti na tutugon sa kagustuhan ng
magsasaka. Ang tunay na hamon sa gawain rice breeding
ay ang ang makapag ‘breed’ ng mga bagong organic Rice
breeder na hindi ipapatente at gagawing komersyal ang

kanilang mga binhing mapagyayaman para sana magamit
at mapakinabangan ng mas maraming maliliit na

magsasakang Pilipino.

Maraming salamat Ka Pepito, at paalam. Mananatili kang
buhay sa aming puso lalo’t higit sa buhay ng mga maliliit na
magsasaka na naghahangan ng tunay at makamagsasakang
pagbabago sa agrikultura!
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 - Pepito Babasa

ang binhi ay buhay
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PALAY AT MAGSASAKA:
PATULOY NA BABANGON
MATAPOS ANG UNOS

ng Research, Education, 
and Training Unit

granary”  ng bansa ay
nakaranas ng malaking
dagok nang tamaan ito ng
Super Typhoon Karding.
Mababa ang hampas ng
hangin kaya’t hindi
nakagugulat nang padapain
nito ang mga malapit na
sanang anihing palay sa
probinsya. Pagsikat ng araw
kinabukasan, bakas ang
epekto ng Super Typhoon
Karding–nagkalat ang mga
nilipad na yero, maraming
puno ang naputol at
nabuwal, nasira ang mga
samu't saring mga tanim,
natumba ang ilang mga
poste ng kuryente at ilaw, at
nagsidapa ang mga palay.
Hindi man ito bagong
pangyayari sa probinsya,
hindi pa rin maiiwasan ang
dalamhating dala ng
malawakang pagkasira. 

Sa kasamaang palad, hindi
rin nakaligtas sa hagupit ni
Karding ang ating National
Back-up Farm (NBUF) at
mga Trial Farm, kung saan
minimintina ang mga libu-
libong tradisyunal na binhing
palay, farmer-bred rice a
MASIPAG-Rice (M-Rice).

Sa kabila ng pagsusumikap
at buong sikhay na
pagtataguyod ng mga
magsasaka sa paglikha ng
pagkain ng sambayanan,
kaliwa’t kanan ang mga
balakid at hamong
kinahaharap ng sektor.
Ngunit sa kolektibong
aksyon ng mga magsasaka,
patuloy itong  nakaiigpaw  at  

nakababangon tamaan manng
matinding kalamidad; tulad na
lamang ng mga binhi na sa
mahabang panahon ay
iningatan at pinaunlad ng
mga magsasakang MASIPAG. 

habang ang iba, ayon
salenggwahe ng mga
magsasaka, ay nakaluhod pa. 

Mula sa mayamang koleksyon
ng MUBF, kinakitaan ng
katatagan sa hampas ng
hangin ang mga binhing
Cadiz, Kinamarines, Dodol
Pilit, Binanga, Kalumbong,
Kaulob at marami pa, sa
hanay ng mga tradisyunal na
palay (TRV). M264-3, M78-6-
1, M405-2, M173-1, M118-3 at
marami pang iba, sa hanay
naman ng M-Rice, at PBB
415-1, PBB 437-6, MDZ 3-1,
MDZ 12-1,  MDZ 13-1  at  iba 

pa mula naman sa mga
Farmer-bred rice (FBR).

Kung ating babalikan, ang M-
Rice ay produkto ng dalawang
TRV na pinaglahi ng MASIPAG,
ang FBR naman ay mula sa 
 TRV at M-Rice na isinagawa
ng magsasakang MASIPAG.

K

Babangon ang palay;
babangon ang magsasaka

amakailan lamang,
ang Nueva Ecija na
tinaguriang      “rice 

Matapos ang delubyo,
bakas sa mga katawan at
uhay ng palay sa ating
NUBF ang pagbangon na
tila uhaw sa silahis ng
araw. May mga klase ng
palay na na-obserbahang
muling        bumabangon,

Dokumentasyon ng mga
tumayong palay ilang araw
matapos ang Karding. 

Sa probinsya ng Quezon,
naging saksi rin ang mga
miyembro ng Minahan Sur
Organic  Farmers   Association 



ni Bonbon Cacho

bagyong karding
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(MSOFA) sa General Nakar sa
tatag ng mga binhing palay
sa kanilang Trial Farm.
Papahinog na ang mga palay
ng samahan nang daanan din
sila ng bagyo. Lahat ng ito ay
dumapa na ikinabahala ng
mga miyembro. Ngunit sa
halip na tuluyang mawalan ng
pag-asa ay patuloy nilang
inobserbahan ang mga palay
sa sumunod na mga araw. 

Pagkalipas lamang ng ilang
araw, pansin ng mga
miyembro na unti-unting
bumabangon ang mga puno
ng palay.  “Akala   namin   ay

Katulad ng pagtayo ng mga
palay, tumatayo rin ang mga
masisipag at matatatag na
magsasaka upang buong
lakas na tanganan ang
mahalagang papel sa paglikha
ng pagkain ng komunidad at
sambayanan. Ilang araw
matapos ang bagyo ay
nagsimulang umani mula sa
koleksyon ng binhi sa
National Back-up Farm na
siyang muling ipamamahagi
sa mga PO na nagmimintina
ng    Trial   Farm    at    Seed 

Banks. Dito ibayong
pakaiingatan, pararamihin
at pauunlarin ang mga
binhi upang manatiling
buhay ang mayamang
daybersidad ng palay sa
bansa gayundin ang
praktika ng malayang
palitan at pamamahagi. 

Ang kwento ng pagbangon
ng mga palay at ang
kwento ng pagbangon ng
mga maliliit na magsasaka
nawa ay hindi lamang
magsilbing kwento ng
inspirasyon. Bagkus ay
maging instrumento at
kongkretong batayan ng
paggiit ng mga magsasaka
sa karapatan sa binhi, lupa,
kaalaman at angkop na
teknolohiya para
sakagalingan nila at ng
kanilang mga komunidad.
Dagdag pa, maging
instrumento rin ito upang
konsolidahin ang malawak
na hanay ng mga
magsasaka upang itambol
ang panawagang
papanagutin ang mga tunay
na may sala sa pagkasira
ng kalikasan at sa
nagbabagong klima.

tuluyan nang nasira ang tanim
namin ngunit parang
bumabangon ang mga
katawan ng palay” ani ng mga
miyembro. Bagama’t parang
buhok na ginulo ng hangin ay
tiyak na may maaani sila.

Kaparehong obserbasyon din
ang banggit ng mga
magsasaka sa Tinang, Tarlac
kung saan namangha rin ang
mga kasapi ng samahan sa
tatag ng mga palay sa
kanilang trial farm. Inaasahan
na mula rito ay makaaani sila
para sa kanilang sariling
binhi.

Pundasyon ang Sigasig
ng Magsasaka

Hinihikayat ang lahat na
ipalaganap at gamitin ang
publikasyong ito na
materyales para sa pulong
at talakayan.

Para sa katanungan at
kumento, maari kaming
abutin gamit ang mga
detalye sa dulong pabalat
ng SUHAY.
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TINANG-KA NILA
KAMING BUWAGIN
PERO MATATAG ANG
BUNGKALAN NAMIN.

ni Ryan Damaso

ang Certificate of Land
Ownership Award (CLOA)
sa 236 agrarian reform
beneficiaries (ARBs) sa
200 ektarya sa mga
magsasaka ng Barangay
Tinang sa bayan ng
Conception Tarlac. Pero
28 taon na ang
nakakalipas ay hindi pa
napapakinabangan ng
mga magbubukid ang
sarili nilang lupa dahil
ang kontrol dito ay
inangkin ng pamilyang
Noel at Vernon Villanueva
sa pamamagitan ng binuo
nitong kooperatiba na
Tinang Samahang Nayon
Multipurpose Cooperative
Incorporation (Tinang
SNMCI) noong 1992. halos
30 taong pinakinabangan
ng pamilyang Villanueva
ang lupa ng mga
magsasaka ng Tinang. At
ito ang isang halimbawa
ng totoong kwento ng
repormang agraryo sa
Pilipinas. 

“Hindi ako nakapag tapos
ng pagaaral dahil hindi
kaya ng aking mga
magulang na pagaralin
ako. Nabuhay kami na
ang buong akala ay wala
kami ng kahit na ano.
Ngayon malalaman namin
mayroon pala kaming lupa
na dapat sana ay aming
tinamnan at pinagyaman
para sana naipang tustos
sa gastos at makapag aral
kami´ ani ni Aby ng
MAKISAMA Tinang-
samahan      ng        mga 

Binuo ang programa sa
MAKISAMA Tinang
katuwang ang MASIPAG,
KMP at AMGL noong
kalagitnaan ng taon, ito ay
para sa proyektong
Bungkalan at agroecology.
Ang bungkalan ay isang
kolektibong pagsasaka. Sa
usaping pulitikal, nilalayon
nito  na    madedepensahan 

ang kanilang karapatan
bilang may ari ng kinamkam
na lupa. At sa pamamagitan
naman ng likas-kayag
pagsasaka, tinitiyak nito ang
malusog at sustenable ng
kinakasang bungkalan. 

Tumulong ang MASIPAG
Luzon para sa interbensyon
sa pagpapaunlad ng kanilang
sakahan sa pag introduce sa
sistema ng Diversified
Integrated Farming System.
Nang matapos ang mga
serye ng mga talakayan at
oryentasyon    tungkol    sa
MASIPAG   ay    mabilis    na

1 995 pa nang maigawad
ng Department of
Agrarian Reform (DAR)

BUNGKALAN SA
BALANGKAS NG LIKAS-
KAYANG PAGSASAKA

magsasaka mula sa 236 na
ARBs sa naturang lupa.

nasimulan ng MAKISAMA
Tinang ang pagtatanim ng 50
varieties ng organikong
binhing palay sa
pamamagitan ng Trial
Farming. Parang kailan lang
nagdududa pa ang ilang
magsasaka kung tutubo at
mamumunga ba ang mga
binhing masipag na hindi
gagamitan ng kemikal na
abono, pestesidyo at
herbisidyo. Ngunit naka gayak
na ngayon idaos ang kauna
unahang Farmers Field Day
ng MAKISAMA Tinang kung
saan pipili na sila ng mga
angkop na binhing palay.



bungkalan
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ni Bonbon Cacho

Kailangan muna ng
dalawang malakas na bagyo
bago mapahampay ang ilang
organikong barayti ng palay
na itinanim ng MAKISAMA
Tinang. Hindi nagtagumpay
si bagyong karding at Paeng
para mawalan ng pagasa
ang Trial Farm nila. Matatag
na lumaban ang mga barayti
ng palay ng MAKISAMA
Tinang at ngayon ito ay
naaani na. Saksi ang
magsasaka ng Tinang kung
ano ang epekto ng Climate
change  sa  sektor nila pero 

bungkalin at taniman ang
lupang nakapangalan sa
kanila pero noong June
27, 2022 nagdesisyon
agad ang korte na
ipawalang saysay ang
reklamo sa mga
magsasaka ng Tinang at
sa mga taga suporta nila
sabi ng korte walang
basehang ligal ang illegal
Assembly at Malicious
Mischief at sabi pa ng
korte tanging ang DARPO
lamang ang may
hurisdiksyon sa mga
agrarian dispute at hindi
ang regular na korte.

Buo ang desisyon ng
MAKISAMA Tinang na
lumaban at magwagi.
Wala nang atrasan ang
kanilang makatarungang
bungkalan. TINANGka man
silang bulagin at paikutin
malinaw ang kanilang
tindig at danas na
kasaysayan sa kanilang
lupa, kanila ang lupa at
dapat sila ang
makinabang at hindi ang
mga kriminal at sugapa sa
impluwensya at poder.
Malinaw din sa kanila na
nasa tamang direksyon
ang laban nila sa Tinang
alam nilang nagsisilbi ang
pakikibaka ng MAKISAMA
Tinang sa iba pang mga
laban ng mga magsasaka
sa buong bansa para sa
paggigiit ng karapatan sa
lupa.

Klaro sa lahat na hindi
krimen ang bungkalan at
para sa kanila ang krimen
ay ang magkait ng
karapatan sa
pagbubungkal sa
pamamagitan ng
pagtatago ng kanilang
CLOA Title at ang
paggamit ng posisyon sa
gobyerno para mapanatili
ang gahamang interes sa
lupa.

Naniniwala ang
magsasaka ng Tinang na
dapat kaalinsabay ng
paggigiit sa karapatan sa
lupa ay dapat isabay din
ang laban sa karapatan
sa pagkain, binhi at
angkop na teknolohiya na
pinagyayaman ang
kapaligiran at
gumagalang sa karapatan
ng mga maliliit na
mamamayan.

alam na alam din nila ang
mga aral at karanasan kung
paano mas maging resilient
sa harap man ng sugapang
panginoong may lupa na si
Villanueva o ang mas
mababangis na bagyo o
buhawi ng kalikasan.

June 9, 2022 bisperas ng
anibersaryo ng CARP
malakriminal na
pinagdadampot, hinuli at
sinampahan ng gawa
gawang kaso ang 94 na mga
magsasaka ng TINANG at
mga taga suporta nito nito
dahil  kanilang  pagsubok na 

PAGIGING MATATAG



masipag way of life

ANG MASIPAG AT PAMUMUHAY-MASIPAG
ni Georie Pitong

ng maliliit na mga magsasaka
kasama ang iba pang sektor ng
maraming mga mahihirap sa
ating lipunan.

Ngunit alam natin na habang
lumalakas at lumalawak ang
ating ugnayan at
pagtutulungan, hindi rin tumitigil
ang mga higanteng
korporasyon, kapitalista at
kasabwat nilang mga
mambabatas na ang hangad
lamang ay punuin ang kanilang
sariling kaban at bulsa, sa halip
ng kapakanan ng mga maralita
at maliliit na magsasaka sa
kanayunan. Kung kaya,
kailangan ang walang tigil na
pagpapalawak, sama-samang
pagkilos at pagpa-angat pa ng
ating kampanya upang
epektibong matutugunan ang
panibagong konteksto at hamon
na nakapaligid sa atin sa
kasalukuyan. Walang tigil tayong
makikibakang ipanalo at
igpawan ang mga hamon sa
kasalukuyan,     lalo     na    ang

pangha-hijack ng mga
higanteng korporasyon hindi
lamang sa sistema ng
agrikultura kundi pati mismo sa
ating sistema sa pagkain.
Marami tayong paraang
pwedeng gawin at isa na rito
ang pagsasabuhay ng mga
prinsipyo at pilosopiya ng
MASIPAG, sa antas personal o
indibidwal, sa pamilya man o sa
pang-komunidad,

Para sa mga lider-magsasaka at
farmer-trainers ng MASIPAG lalo
na silang mga mas nauna pa sa
atin, ang MASIPAG ay hindi
lamang patungkol sa binhi at
teknolohiya, kundi isang
pamumuhay. Dahil sa pagyakap
at pagsasabuhay ng mga
gawain sa MASIPAG,  nabigyan
ng konkretong kahulugan at
buhay ang mga prinsipyo at
pilosopiya nito sa pamamagitan
ng pagsapraktika sa sariling
sakahan, komunidad at araw-
araw na pamumuhay. Dahil ang
pundasyon    ng    isang    likas, 

pilosopiyang “tao muna bago
ang kita.” Mula dito, ang mga
kasapi ng MASIPAG ay handang
yakapin ang araw-araw na
pamumuhay at paggampan sa
kanya-kanyang papel at
tungkulin tungo sa tunay na
pag-unlad ng mga maliliit na
magsasaka at kanilang
organisasyon. 

Nagpupunyaging bawiin at
mapasakamay ng mga
magsasaka ang nawawalang
kontrol sa binhi, teknolohiya at
lupa dahil sa korporatisasyon ng
agrikultura. Simula pa noong
1986, ang MASIPAG ay
yumabong hindi lamang bilang
isang proyekto kundi bilang
isang pambansang ugnayan at
kampanya upang baguhin ang
umiiral at masalimuot na
kalagayan tungo sa pantay na
pag-unlad ng lahat. Isa itong
kampanyang  pinangungunahan

A ng mga kasapi ng
MASIPAG ay
pinagbubuklod ng 

malusog, masaya at
sustenableng pamumuhay-
MASIPAG ay napapanday sa
araw-araw na pag-aral at
pagsasabuhay ng teorya sa
praktika. 

Noong 2006, sa isang regional
workshop ng naunang mga
lider-magsasaka at mga
farmer-trainers ng MASIPAG
Visayas, mainit at seryosong
pinag-usapan ang
pagpapaigting ng kampanya ng
maliliit na magsasaka at
hinamon ang lahat na magkaisa
na isabuhay ang pagiging tapat
sa mga adhikain at
pinahahalagahan ng MASIPAG
tungo sa pagkamit ng tunay na
pagbabago at kaunlaran. Dito
nabuo ang mga listahan ng
mga paraan sa pagsasabuhay
ng MASIPAG (sa Hiligaynon ay
“Pangabuhing Masipag”), na
ang MASIPAG ay higit pa sa
binhi at teknolohiya. Ito ay
isang PAMUMUHAY (way of
life), at upang matupad ang
isang PAMUMUHAY-MASIPAG,
mahalaga ang pagpapasya at
pagsisimula nito ayon sa
kahandaan, sa sarili bilang
indibidwal, bilang isang pamilya
at bilang isang komunidad. 

Bilang pagpupugay sa mga
pagsisikap ng mga lider at
farmer-trainer na nauna pa sa
atin, ibabahagi namin dito ang
mga paraan ng pagsasabuhay
bilang isang MASIPAG. Ang
mga ito ay isang boluntaryong
pagpapasya at maaaring
amiting gabay at konsensya sa
pagsusumikap na isabuhay ang
mga pilosopiya, prinsipyo at
adhikain ng MASIPAG.
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Magsasakang MASIPAG: bayani ng bukirin at tagapagpanday ng isang makatarungan at
makataong lipunan na likas-kaya na may pangkabuuang pag-unlad para sa mga tao.



Mula sa indibidwal na
pamumuhay tungo sa komunal,
ang PAMUMUHAY-MASIPAG ay
patuloy na pinapalawak at
ipinapakita sa sariling
komunidad na pinapalooban.
pamumuhay tungo sa komunal,
ang PAMUMUHAY-MASIPAG ay
patuloy na pinapalawak at
ipinapakita sa sariling
komunidad na pinapalooban.

Una sa lahat, hindi gumagamit
ng produktong gawa ng
malalaking kompanya (TNCs).

Pangalawa, ginagamit at
tinatangkilik ang mga
produktong sariling atin o ang 
mga produktong lokal.
Pakatandaan din natin na kung  
sino ang may kontrol sa binhi,
siya rin ang may kontol sa
pagkain. At kung sino ang may  
kontol sa pagkain, siya ring may 

kontrol sa mga may buhay,
kasama na ang ating araw-araw
na pamumuhay. 

Pangatlo, walang bisyo sapagkat
ito ay mga gawi at praktis na
baliktad sa mga pinapahalagahan
(values) at pilosopiya na
isinusulong ng Masipag. sino ang
may kontol sa pagkain, siya ring
may kontrol sa mga may buhay,
kasama na ang ating araw-araw
na pamumuhay. 

Pangatlo, walang bisyo sapagkat
ito ay mga gawi at praktis na
baliktad sa mga pinapahalagahan
(values) at pilosopiya na
isinusulong ng Masipag. 

Pangatlo, walang bisyo sapagkat
ito ay mga gawi at praktis na
baliktad sa mga pinapahalagahan
(values) at pilosopiya na
isinusulong ng Masipag. 

Pang-apat, hindi makasarili at
kayang mapangibabawan ang
pagka-indibidwalista o
tendensiyang indibidwalismo. 

Panglima, pagbalik at
pagsasabuhay ng kulturang
bayanihan; kulturang Pilipino.

Pang-anim, inaalagaan ang
kapaligiran at likas na yaman. 

Pampito, may pagtutulongan
ang buong miyembro ng
pamilya sa mga gawain. 

Pangwalo, prinsipyado at may
paninindigan. 

Pangsiyam, isinasabuhay at
isinasapraktika ang sistemang
MASIPAG sa sariling sakahan o
bukirin habang pinapaunlad
ang sariling ugali at
kamulatan. 

At ang Panghuli, may
malasakit sa kapwa, hindi
lamang sa salita kundi sa
gawa. 

Sa pagsusuma, ang
PAMUMUHAY-MASIPAG ay ang
buhay na pag-aaral ng
kalagayan ng sarili at ng
komunidad na kaakibat ng
patuloy na pagsusulong sa
mga karapatan ng maliliit na
mga magsasaka;
pinapakinggan ang kolektibong
boses at paninindigan; at
nakukuha ang paggalang ng
kanyang komunidad.

Nabibigyan ng buhay ang mga
programa kapag malawak
itong naiimplementa sa mga
komunidad ng mga
magsasakang masiglang
gumagampan ng Likas-kayang
Pagsasaka.”

MASIPAG AT ANG ARAW-ARAW NA PORMA
NG PAKIKIBAKA NG MAGSASAKA
ni Alfie Pulumbarit

Cynthia Villar, committee
chairperson for agriculture ng
Senado, na hindi maasahan
ang mga magsasaka na
maunawaan ang climate
change. Nais puntuhin ni
Villar ang malaking papel (o
kawalang aksyon) ng DA na
tiyaking may sapat na pagkain
at    kabuhayan    ang     mga

I sang araw bago ang
Araw ng mga Pesante,
ipinahayag ni Senadora 

Cynthia Villar at ang Mito
ng ‘Atrasadong’ Magsasaka

mamamayan sa kabila ng
nagbabagong klima.
Gayunman sa pagnanais
niyang gisahin ang ahensya,
minaliit naman niya ang
kakayanan ng mga
magsasakang maunawaan
ang climate change. 

Aniya, Huwag mong aasahan
yung fishermen at farmers
because they don’t know
anything  …   Yung fishermen  

and farmers they will protect
themselves? Di nga nila
naiintindihan ang problema
eh… Dapat DA ang gagawa
non. Wag nyong iaasa sa
farmers fisherfolk kasi sila
hindi naman nila naiintindihan 

Hindi na bago ang ganitong
mga patutsada ng Senadora.
Noong nakaraan lamang ay
minaliit din nya ang halaga ng
research o pagsasaliksik, bagay
na kailangan para maunawaan
ang mga problema at
makahanap ng angkop na
solusyon.     Hindi   naman   na 

nakapagtataka na ganito ang
kanyang tindig at pag-unawa.
Sistemiko at sistematikong
itong nilikha para tiyaking
maging pala-asa ang ating
mga magsasaka at burahin ang
kanilang paniniwala sa sariling
kakayanan at kaalaman. 

Sa isang artikulo ni David
Frossard na pinamagatang
‘Asia's Green Revolution and
Peasant Distinctions Between
Science and Authority’,
ibinahagi niya ang ang
pangangailangang gawan ng
imahen   ang    mga    pesante 
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ng syensya, napanghawakan muli
ng mga magsasaka ang mga
binhi at kaalaman; na pangita sa
ating mga trial farms, sa DIFS,
FDAT at iba pang pamamaraang
sa pagpapaunlad ng pagkain at
agrikultura sa kabila ng hamon
ng nagbabagong klima. Saan tayo
makakakita ng mga magsasakang
masugid na tinatala ang datos ng
dami, laki, at resistensya ng mga
palay liban sa mga institusyon
gaya ng IRRI, mga seed
companies at mga paaralan?

Kung ating mapapansin, malaki
ang pagkakahalintulad sa manera
ng mga institusyon 
at korporasyon. Gamit ang
syensya parehas nitong sinusukat
ang ani, resistensya sa peste at
iba pang mga indikasyon para sa
isang  ‘magandang’ ani. Ang
malaking pagkakaiba ay ang
pagtatakda ng layunin. Para sa
mga magsasaka, mahalaga sa
kanila ang pagtiyak ng pagkain
ng komunidad, nakabubuhay ang
kita ngunit ang sistema ng
produksyon ay hindi nakasisira ng
kalikasan na kaibang-kaiba sa
agenda ng mga korporasyon. 

Sa ganang ito, pinapalitan ng 

‘peasant science’ ang
atrasadong imahen ng mga
magsasakang nilikha ng mga
korporasyon at may
kapangyarihan; mga
magsasakang may komand sa
syensya at kayang gamitin ito,
ngunit hindi para sa pansariling
kagustuhan kundi para sa
nakararami. 

Sa huli, kakayaning paunlarin ng
mga magsasaka ang sektor ng
agrikultura kung ibibigay sa
kanila ang namumunong papel
sa produksyon ng pagkain. Gamit
ang kanilang talino at
pagkamalikhain, kaya nilang
lumikha kung hawak nila ang
rekurso gaya ng binhi, lupa,
kaalaman at iba pa. Mahalaga
ang ating patuloy na
pagsasaliksik, sa paggamit ng
siyentipikong pamamaraan ng
pagtuklas at pakikipag-ugnayan
sa’ting mga kaibigang siyentista
at NGO members para sa
pagpapaunlad ng ating paraan
ng paggawa. Hindi rin tayo dapat
mangiming kwestyunin ang
nakapangyayari, dahil kung
magsimula tayong manahimik,
magpapatuloy lamang ang ating
dustang kalagayan. 

ang kaginhawaan sa buhay. Sikat
din ang katagang ‘diskarte’, na
madalas ay mga inisyatiba para
paboran ang sarili, o ipinag-aadya
na lamang sa ‘kapalaran’ ang
mangyayari sa hinaharap. Mula
sa mga kaisipan na ito ay
naipapawalang sala ang mga
nasa poder na magtitiyak dapat
ng istruktural na suporta sa mga
magsasaka at sa halip ay
ginagawa pa itong negosyo.

Alam naman nating lahat na hindi
totoo ang sinabi ng Senadora, ng
IRRI at mga korporasyon.
Gayunman, paano natin
mahihikayat ang mga
mamamayan at maging ang ating
mga sarili na kayang
panghawakan at pangunahan ng
mga magsasaka ang sektor ng
pagkain at agrikultura. Kung
matatandaan, nagsimula ang
MASIPAG sa siyentipikong
pamamaraan ng pag-alam ng
problema. Kasama ang mga
siyentista at NGOs, nakita at
napag-ugnay ugnay natin ang
araw-araw na pakikipagsapalaran
ng mga magsasaka sa ilalim ng
Green Revolution at Masagana99
na naibahagi sa BIGAS
Conference. Sa pamamagitan din 

upang magkaroon ng dahilan ang
mga institusyon, gaya ng IRRI, at
mga kumpanya, na manghimasok
sa produksyon ng pagkain.
Diumano, may dalawang tipo ng
imahen ng magsasaka (a) mga
‘tradisyunal’ na magsasaka, na
walang kaalaman sa modernong
pagsasaka at sagka sa pag-unlad
ng agrikultura at (b) ‘ecological
wizards’ o mga magsasakang
salamangkero (Mang Kepweng
kumbaga), bitbit ang mga
katutubong kaalaman. 

Sa ganitong paraan, magiging
madali para sa mga institusyon,
korporasyon at nasa
kapangyarihan itaguyod ang sarili
bilang mga ‘eksperto’ sapagkat
epektibo nilang naipakete ang
imahen ng magsasakang bilang
atrasado, anti-syensya, ayaw sa
pag-unlad at di kayang unawain
ang kanilang kalagayan. Sa
pamamagitan halimbawa ng
Green Revolution, naging pala-
asa ang mga magsasaka sa mga
ready-made na mga solusyon (na
madalas ay nakapakete, mahal at
pribado) sa mga problemang
kanilang kinakaharap. Kung may
kaunti mang pagpapahalaga,
itinturing lamang ang mga
magsasaka bilang balon ng
impormasyon ng katutubong
kaalaman o ng mga kwentong
magpapalaman sa itinatakdang
pag-aaral ng researcher. 

Hindi lamang ang mga
tumatanaw mula sa labas ng
produksyon ng pagsasaka ang
may ganitong pagtingin, naikintal
din mismo sa ating mga
magsasaka ang ganitong
kaisipan. Halimbawa, ang
katagang ‘Sipag at Tyaga’ na
mga magsasaka ang ganitong
kaisipan. Halimbawa, ang
katagang ‘Sipag at Tyaga’ na
ayon dito ay sa sariling
pagsusumikap lamang makakamit 

Masinop at masinsin na evaluation at data collection ng sakahan mula sa mga kamay at
kaalaman ng mga magsasakang siyentista ng MASIPAG
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liham mula sa pambansang tagapag-ugnay



mamimigay o sa pagbili sa
agrivet," paliwanag ni Rosalina
Bolabos. Bilang pag-angkop, ay
nangongolekta ng mga
katutubong binhi at planting
materials ang mga kasapi ng
TIFA, at tinatanim nila ito sa
kanilang komunal para maparami. 

Sa panahon naman ng anihan at
bentahan ay ramdam nila ang
hindi makatarungang kalakaran
sa merkado. Daing ni Queleste,
"Halos hingin na lang ang mga
produkto namin sa mura ng bili.
Ayusin dapat ng gobyerno ang
mga polisiya. ‘Yung pagod sa
pagtatanim pa lang, hindi na
nababayaran."

"Isang mapait na siklo ang
ginagalawan naming mga
magsasaka. Pagsasaka ang
aming kabuhayan at handa
kaming kumayod sa sakahan.
Ngunit tanong ng marami,
nakakabuhay pa ba ito?" dagdag
ni Queleste. 

isulong ang suporta para sa magsasaka
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ANGKOP NA SUPORTA SA PRODUKSYON, PANAWAGAN
NG MALILIIT NA MAGSASAKA SA SOUTHERN LEYTE
ni Hannah Aranas

Focus group discussion ng mga kasapi ng Talisay Integrated Farmers Association (TIFA) sa
Bontoc, Southern Leyte hinggil sa angkop na suporta sa produksyon at epektibong

pangangampanya 

Integrated Integrated Farmers
Association (TIFA) sa Bontoc,
Southern Leyte noong Hulyo 22,
ay ipinahayag ng mga
magsasaka na maliban sa kulang
ang suporta sa kanila ng lokal na
pamahalaan, ay kadalasang hindi
angkop sa kanilang mga
pangangailangan ang inaabot sa
kanila ng mga ahensya ng
gobyerno. 
"Sana bago sila bumili ng mga
kagamitan o mag-alok ng
proyekto ay mapuntahan at
makausap muna kaming
magsasaka para malaman at
makita nila ang sitwasyon ng
aming mga sakahan at
pamumuhay," pahayag ni Amelita
Queleste, presidente ng TIFA. 

Ang TIFA ay mayroong upland
communal garden na
tinataniman ng mga kasapi ng
samu't  saring   gulay,    kamote,

S a isang focus group
discussion ng mga
kasapi ng Talisay

Binahagi rin ng TIFA na hindi
mawala sa kanila ang agam-
agam sa mga proyekto ng
gobyerno na ‘di umano’y
magpapalakas ng produksyon at
kita ngunit napag-alaman nila na
sa huli ay humantong sa
pagkakautang ng ibang
asosasyon. "Naghahanap nga ng
solusyon, problema pa ang
nasalubong," banggit ni Queleste. 
Batid ng mga magsasaka ng TIFA
ang misprayoridad na nangyayari
kaya nananatiling atrasado ang
agrikultura ng bansa. 

"Agrikultural na bansa ang
Pilipinas. Malaki ang potensyal sa
agrikultura, tulad dito sa amin,
ngunit ang inuuna at tinututukan
ay puro imprastraktura na hindi
naman napakikinabangan ng
marami at nagiging oportunidad
lang sa pagpapayaman ng iilan,"
sabi ni Agnes Ongy.
 
Ang mga ibinahagi ng mga kasapi
ng TIFA ay larawan sa patuloy na
kakulangan sa pagpapalahok at
pakikinig sa mga magsasaka sa
mga usaping ang boses sana nila
ang nangunguna. 

Sa gitna ng mga hamon at hirap
na ito ay pinanghuhugutan nila
ng lakas ang isa't isa at ang pag-
asang mabago nila ang kanilang
kalagayan bilang maliliit na
magsasaka. Sabi ni Alejandra
Palgan, "Hangga't kaya namin ay
magtatrabaho kami dito sa
komunal. Masaya kami sa
pagtatanim at sa samahan namin.
Sana lang ay mabigyan kami ng
gobyerno sa tulong na kailangan
namin upang mapaunlad ang
aming kabuhayan." 

mais, at palay. Pinagkukunan
nila ito ng pangkonsumo at
binebentang produkto. 

Nangangamba sila sa patuloy
na epekto ng pagbabago ng
klima. Kamakailan lang ay
hinagupit ng bagyong Odette
ang kanilang bayan na nagdulot
ng pagkasira ng kanilang mga
pananim at kabahayan. Sa
harap ng hamon na ito ay
nananawagan sila ng lapat at
ibayong suporta sa produksyon
mula sa pamahalaan. 

Bagaman namimigay ng mga
binhi ng gulay ang provincial
government ay hindi ito regular
na nagagawa. Bukod pa rito,
hybrid ang mga binhi kaya hindi
na ito natatanim muli para
maparami. 

"Pinakamainam ang tradisyonal
na binhi dahil pwede naming
paramihin, upang hindi na kami
nakaasa  sa   kung   kailan   sila



iba’t-ibang mga organic
producers, consumers,
mga kinatawan ng
malalaking industriyang
organiko, panauhin mula
sa  mga iba’t-ibang
tanggapan at mga opisyal
ng European Union.

Nilalayon ng INOFO sa
paglahok sa BIOFACH at
VIVANESS 2022 ang
patuloy na pagpapakilala
sa network. Kung kaya’t
nagkaroon ito ng espasyo
sa loob ng IFOAM-OI
booth.

Sa loob ng halos isang
linggo, naging abala ang
booth sa pagsusulong ng
organikong pagsasaka.
Mayroon din itong kalakip
na mga side sessions
kaugnay sa mga
napapanahong update sa
itinatakbo ng kilusang
organiko sa daigdig.
Marami ring mga lumahok
sa Biofach at Vivaness na
kilala at hinahangaan ang
mga pagsusumikap ng
MASIPAG at ang aktibong
paglahok sa INOFO. Kung
susumahin, makabuluhan
ang paglahok sa INOFO
workshop at Biofach 2022.
Inaasahan natin ang mga
paparating pang
oportunidad na makalahok
tayo sa mga ganitong
plataporma para
mapatampok ang likas-
kayang pagsasaka na
siyang deka-dekada nang
praktika sa ating bansa,
higit lalo ng mga
magsasakang MASIPAG.

stratehikong direksyon,
dito rin ipinagtibay ang
komitment ng mga
convenors at staff sa
pagpapalakas ng INOFO.

masipag sa daigdig

INOFO WORKSHOP AT BIOFACH 2022 SUMMER
EDITION MATAGUMPAY NA NILAHUKAN NG MASIPAG
ni Pablo K. Marasigan

 mga inisytaiba ng mga
organikong magsasaka ng
daigdig para sa
sustenableng pagsasaka.

Nitong Hulyo 2022,
inilunsad sa Germany ang
tatlong araw na workshop
ng INOFO para sipatin
ang itinakbo nito mula
noong unang bahagi ng
taon, gayundin ang
tatahaking direksyon nito
higit lalo ngayong batbat
ng krisis ang agrikultura
at pagkain sa daigdig.
Dinaluhan ito ng mga
convenors mula sa India,
South Africa, Brazil,
Kenya, Fiji at Pilpinas.

Makabuluhan ang naging
workshop.  Bukod sa mga 

Ang mga lead convenors ng Intercontinental Network of Organic Farmers Organizations kung
saan kabilang ang MASIPAG

nagtataguyod ng
Intercontinental Network
of Organic Farmers
Organizations (INOFO)
simula nang ito ay
maitatag. Bilang isang
self-organized structure
at pangunahing
tumatangan ng
plataporma ng mga
magsasaka sa loob ng
International Federation
of Organic Agriculture
Movements-Organics
International (IFOAM-OI),
ang INOFO ay naglalayong
palakasin ang tinig ng
mga katulad nating
organikong magsasaka
gayundin para iugnay ang

A ng MASIPAG ay isa
sa mga aktibong
nagtitipon         at
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BIOFACH AT VIVANESS
2022 

Matapos ang tatlong-araw
na workshop ng INOFO,
dumalo naman ang
convenors nito kasama
ang MASIPAG sa Biofach
at Vivaness 2022. Ang
Biofach ang isa sa
pinakamalawak na organic
agriculture fair sa Europa
habang ang Vivaness
naman ang isa sa
pinakamalawak na organic
cosmetics fair na
dinadaluhan                ng 



Vietnam, Netherlands at Pilipinas. 

Malayo na ang naabot ng
MASIPAG sa pag-aaral at higit
pang pagpapakadalubhasa sa
Likas-Kayang Pagsasaka.
Bagamat humaharap sa
maraming hamon ang ating
pambansang ugnayan, isa ang
APEX sa mga matitingkad na
patunay na totoong balon ng
kaalaman sa pagsasapraktika ng
Likas-Kayang Pagsasaka ang
mga magsasakang MASIPAG;
balon na siyang laging bukas at
mapagkukunan at higit pang
mapupunan ng mga aral mula sa
kapwa nitong magsasakang
nagsusulong ng makatarungan,
makatao, at makalikasang
pagpapanibagong hubog ng
lipunan.

Asian people exchange for agroecology and food sovereignty (apex) 

Banggit ni Rohan mula sa
Keystone Foundation mula
India: “nakakamanghang
makita ang grupo ng
kababaihan na nagsusumikap
sa pagmimintina ng kanilang
trial farm. Sa kabila ng mga
hamon gaya ng pagpasok ng
GMO sa kanilang komunidad,
ay mas lalo kong nakikita ang
kawastuhan ng likas-kayang 

pagsasaka upang igpawan ang
mga hamon na ito.” Pormal na
tinapos ang programa sa
pagsasagawa ng seed
exchange kasama ang
delegasyon at mga miyembro
ng GBP. Ang aktibidad na ito ay
dinaluhan ng halos 40 na katao
mula sa Bangladesh, Cambodia,
India,       Indonesia,       Nepal, 

MASIPAG BILANG BALON NG KAALAMAN SA
LIKAS-KAYANG PAGSASAKA, HINDI LANG SA
BANSA KUNDI SA ASYA
ni Eliseo Ruzol Jr. 

Tradisyunal na pagpapalitan ng binhi sa pagitan ng mga banyagang kalahok ng APEX at ng mga
magsasakang MASIPAG ng Pangasinan.

pagtitiponng mga organisasyon
sa iba’t ibang bansa sa Asya
para sa Agroecology Track ng
Asian People’s Exchange for
Agroecology and Food
Sovereignty (APEX) sa MASIPAG
National Back-up Farm (NBUF)
kung saan tumayong host ang
MASIPAG kasama ang mga
organisasyong PKMT mula sa
Pakistan at ODISHA mula sa
India. Ang tatlong organisasyon
ay sama-samang nagtalakay ng
mga usapin hinggil sa Trial
Farming, karapatan ng
magsasaka sa binhi at
pagsasabuhay ng lokal at
katutubong binhi. Sa dulo ng
programa ay isinagawa ang
pagbisita sa mga organisasyon
ng Gabay sa Bagong-Pag-asa
(GBP) sa Pangasinan kung saan
sama-samang natuto mula sa
mga member PO kung papaano
isinasapraktika ang trial farming
at likas kayang pagsasaka.

“Alam mo talagang ang
sakahan ng MASIPAG ay
masinsinang pinangangalagaan
at pinag-aaralan dahil ito ay
natural na tinutubuan ng mga
makakain na halaman at
halamang gamot” banggit ni
Pavel Partha, executive director
ng BARCIK, mula sa Bangladesh
nang sila at ang mga delegado
ng APEX ay bumisita sa NBUF
kung saan sila ay nakilahok sa
pagmimintina at pag-aaral
hinggil sa trial farming.

N oong Agosto 2022,
isinagawa ang
unang    pisikal    na 
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ANG MASIPAG TRIAL
FARMING STRATEGY 

Hitik at makabuluhan ang
talakayan sa trial farming na
pinangasiwaan ng Research,
Education and Training unit
ng MASIPAG National
Secretariat at GBP. Masinsing
tinalakay sa aktibidad kasama
ang mga delegado ng APEX
ang mga usapin patungkol sa
binhi, lupa, pagmimintina ng
trial farms hanggang sa
gawaing pang-organisasyon
katulad farms hanggang sa
gawaing pang-organisasyon
katulad ng pag-oorganisa sa
hanay ng mga magsasaka,
kolektibong pamumuno at
pagpapalakas ng partisipasyon
ng kababaihan at kabataan.



"MATAHUM NGA KINA-IYAHAN"
ni Nanding Cañeda

Usa niana ka sayong kabuntagon
Mitungas ako sa hataas nga bungtod

Arun sa pag susi kun unsa ang ilang gikahinaman
 

Ug didto akung nasayran ug akong nakaplagan
ang matahum ug mabulokon nga hanay sa gabun

ug kapanganuran
Nga nag tanyag sa katahum ug kaanyagan

 
Samtang nag-anam ug kahayag ang kalibutan

Hinay hinay akung nagsud-ong ug akung
Nabantayan ang kaanindot sa palibot

Ug ang kabunturan sa gabun gihabulan

Ug mi-anam pagbidlisiw ang hari-anong adlaw
Kabukiran, kapatagan, ug kasapaan akung nabatyagan

Ang kaanindot akung na aninaw
Nahupay ang kasing-kasing sa kaguol og kamingaw

 
Ang kalikupan nagtawag ug nagtu-aw

Sa iyang pag-antos ug kasakit kita maminaw
Sa atung pag-amping ug pagmahal siya gihidlaw

 
Kahanginan, katubigan ug kayuta-an

Dili na unta nato pasipad-an
Kay mao ra kini ang bugtong ikabilin 

Sa gimahal natung sunod nga kaliwatan.
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C: +63916-575-9279
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ng binhing Golden Rice.
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