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DAGITI BENEPISARYO
Dagiti mannalon nga nakarehistro ti RSBSA wennu dagiti kooperatiba wennu grupo nga 
akreditado ti DA nga nakatungpar agitoy nga kwalipikasyon:

Mannalon

a. Makita iti nagan na ijay updated nga 
    listaan ti RSBSA

b. Kasali ijay grupo ti mannalon nga
    akreditado ti DA

c. Ada iti talon na ijay listaan ti napili
    nga munisipyo

Farmers’ Organizations (FO)

a. Akreditado iti DA ken naduma duma nga 
    ahensya nga akreditado ti DA.

b. Amin nga myembro ket ada ti 20 nga ektarya 
    amin a talon nu magmaymaysain nga asideg 
    iti 1 wennu 2 a barangay na nakasakop jay 
    syudad  wennu munisipyo nga nakalista. 
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Agturong iti  registration booth, 
mangiparang iti dua a pakabigbigan 
(valid ID) ken birukan iti nagan iti listaan. 
No adda, aramiden iti maikadua  nga 
addang.

Makipila iti batog iti kayatmo a klase iti 
bin-i. Suratan met iti acknowledgement 
form ken name tag. 

Atendaran ti technical briefing a 
naituyang.

Iparang iti name tag, alaen iti bin-i 
ken mangala iti ladawan kabayatan 
nga iggem ken iparparang iti name 
tag ken certified seed tag. Suratan iti 
impormasyon iti customer satisfaction 
form likod ti name tag sa isubli dayto
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Sukat ti talon (ha) Kaban nga maala
(20 kg/kaban)

≤ 0.5 1
> 0.5- 1 2
> 1 - 1.5 3

>1.5 4

Libre nga bini ti duwa nga agkasaruno na season nga agrugi ti 2020 Dry Season 
para ti mannalon nga kastoy ti alokasyon:

Mabalin nga makaala manen ti bini ti maysa nga mannalon ti sumaruno nga 
season nu ti ani na ket timmama idyay target nga ani idyay area da:

Ti barayti nga pagpilyan ket 3 nga barayti nga rekomendado ti buong bansa ken duwa 
nga rekomendado nga barayti para ti region. Ti panagpili ti barayti ket sumurot it “first 
come, first serve.”

Baseline Yield Low Yielding 
Season

High Yielding
 Season

Tubigan
nababa ti 4 t/ha 4 t/ha 5 t/ha
4 t/ha pangato 5 t/ha 6 t/ha

Sahod-ulan
4 t/ha 3.5 t/h -
4 t/ha pangato 4.5 t/h -
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DAGITI BENEPISARYO

TEKNOLOHIYA A MABALIN A MAGUN -OD

Dagiti pudno ken naka rehistro a kooperatiba ken asosasyon  dagiti mannalon 
ti pagay (rice-based famers’ cooperatives and associations o FCAs) nga 
addan agdama ken aktibo a kameng, Dagiti FCAs ket nasken a nakarehistro 
ken bigbigbigen iti Department of Agriculture.

- Agricultural Tractors
- Farm Tillers
- Rice Seeders
- Rice Transplanters

- Rice Harvesters
- Rice Reapers
- Rice Threshers

- Mechanical Rice Dryers
- Ricemills

- Irrigation Pumps
- Small Solar Irrigation
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Panagsanay dagiti mannalon, seed growers, 
kooperatiba

1. FFS para iti inbred rice/seed production 
   (ATI and TESDA)
2. Dadduma nga panagsanay  (ATI and 
    TESDA)
3. Inbred seed production & certification 
    para itipotential seed growers  
    (ATI and BPI-NSQCS)
4.  Refresher course para iti seed growers 
     (ATI and BPI-NSQCS) 
5.  Farm school certification &  accreditation  
     (ATI and TESDA)

Panagsanay iti Rice Specialists (specialists 
training)

1.  Rice Specialists’ Training 
    Course (PhilRice)
2. Performance Testing and Evaluation 
    iti Rice Machinery (PHilMech)
3. Resource Person Development 
    (PHilMech) para dagiti: 
     - Operation and Maintenance 
       ti Rice Machinery
     - Operation and Management 
       ti Agri-Machinery Pool
4.  Inbred rice seed production 
     & certification for deputized 
     & designated seed inspectors 
     (ATI and BPI-NSQCS)
5.  Seed testing & certification training 
     para iti seed analysts (BPI-NSQCS)

Panagsanay ti Trainers (Training for trainers)

1. Produksyon ti high quality 
   inbred rice/seeds  
   (ATI, PhilRice, and PHilMech)
2. Refresher courses para iti rice extension 
    workers (PhilRice, PHilMech, and ATI)
3. Operation ken Maintenance ng Rice 
    Machinery (PHilMech)
4. Operation ken Management 
    ng Agri-machinery Pool (PHilMech)
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Dagiti slot para ti panagsanay ket depende dyay 
lokasyon ti talon/probinsya, ngem haan met nga 
limitado idyay bilang ti agus-usar ti sertipikado 
nga bini, ani, gastos ti produksyon, ken bilang ti 
agricultural extension worker.



Nasken nga addaan 50 nga ektarya a pagtalunan iti pagay ti 
maysa a regular a kameng

Nasken nga addaan 100 nga ektaryaa sakupen iti paliknot dagiti 
barangay nga addaan makinarya iti panagtalon  ken addan 
pasilidad a maaramat kalpasan iti panaggapas

Nasken nga addaan naan anay nga ammo ken kabaelan iti 
panagaramat kadagiti makinaria ken sidadaan a makasurusro

Kasapulan a siadadaan a mangituyang iti paglinungan dagiti 
makinaria kas bingayna iti proyekto

Nasken a sidadaan daytoy a mangipatungpal iti proyekto nga 
aramat iti naituyang a modelo
- Sumurot iti naituyang a babayadan para iti serbisio
- Mangipatungpal iti proyekto babaen iti panangaramat iti 
   integrated and systems approach iti makinaria ken amin a 
   maaramat iti pakabuklan ng operasyon
- Nasken a nakasagana nga agatendar kadagiti dadduma pay a 
  panagsanay
Nasken a sumurot kadagiti gandat ken aramat iti proyekto
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Mangituyang iti TESDA iti scholarship program para kadagiti 
mannalon ken mangmangged iti panagtalunan a karaman iti listaan 
iti RSBSA, karaman met ditoy dagiti kameng iti FCAs a rehistrado 
iti DA tapno makapagadalda kadagiti Farmers Field School nga 
isayangkat dagiti Farm School. 

KASANO A MAGUN-OD ITI SCHOLARSHIP PROGRAM BABAEN 
ITI FARM SCHOOL
Farmers Field School

1.   Panagparehistro iti FFS iti Farm School ( 3 – 11 nga aldaw)
2.  Panangaramid dagiti mannalon iti aplikasion ti scholarship babaen 
     iti farm school
3.  Pannakagun-od iti scholarship 
4.  Panagsanay
5.  Panangrukod iti Kabaelan (optional)
6.  hKalpasan ti pannakaipatungpal (billing of Farm School)
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Minimum Requirements  for the 
FCAs to submitSurat ti panagkiddaw ken resolusyon nga agtaud 

kadagiti farmers’ organization a mangipalatak 
iti panagkasapulanda kadagiti makinaria ken 
aramat iti panagtalon ken iti panangikarida nga 
inda itdan iti pagtalinaedan dagitoy a makina 

Asosasion / Kooperatiba dagiti Mannalon
  - Listaan dagiti mannalon agraman sakop 
    iti taltalunenda
  - Listaan dagiti makina ken aramat iti panagtalon 
    nga addan ken dadduma pay a kasapulan iti 
    agdama nga  operasion iti kooperatiba da

Pammaneknek iti panangbigbig iti DA
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AGBULOD UMNO A GANDAT GATAD

Indibidwal a mannalon -Paggatang kadagiti kasapulan 
 iti panagtalon
-Paggatang iti makinaria 
 agraman mechanical dryer

Agingga 90% tipakabuklan a 
gatad iti proyekto

Kooperatiba - Paggatang kadagiti kasapulan 
  iti panagtalon
- Puonan iti panagtalon
- Paggatang iti makinaria 
  agraman mechanical dryer
- Panangputar kadagiti 
  pasilidad
- Agipabulod kadagiti babassit 
  a mannalon a karaman iti 
  RSBSA
- Mangkessay iti babayadan 
  dagiti mbabassit a mannalon 
  a karaman iti RSBSA

WAGAS PASILIDAD RATE

Direkta a Panagpabulod Ababa a Panawen a Panagpab-
ulod/ Atiddog a Panawen a 
Panagpabulod

duwa nga  porsiento kada taw-
en

On-Lending Panangipabulod manen/ Pa-
nagited iti Diskwento

Awanan porsiento iti kada taw-
en no ti pannakaipasa iti agb-
ulod ket saan a nangtangato 
ngem 6% iti kada tawen

COMPONENT BINGAY TI GASTOS

ERCA-RCEF 90%
Bingay a Bayadan iti Agbulod 10%
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Mannalon Kooperatiba ken asosasyon  
dagiti mannalon ti pagay 
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Kasapulan a dokumento manipud kadagiti mannalon

Dokumento a kasapulan dagiti kooperatiba

Nasuratan nga application form.

Maysa a pakabigbigan nga intuyang ti gobierno wenno pammaneknek 
manipud iti barangay

Nasapataan a surat wenno pammaneknek nga awan sabali nga utang 
manipud iti dadduma nga agpapabulod nga institusion / DA – ACPC nga 
agpaay iti kapareas a proyekto.

Aplikasion para iti pautang.
Pammaneknek iti panangbibig iti DA
Kopya iti pammaneknek manipud iti CDA
Listaan dagiti opisial ken empleado nga add iti nangato a posision
Biodata dagti agdama nga opisiasles ken empleado nga addaan nangato a 
position, agraman ID
Resolusion iti grupo a mangpalubos a bumulod iti kooperatibaagraman nagan 
dagiti awtoridad nga agpirma
Audited Financial Statement iti napalabas a tawen
Plano iti negosio/plano para iti talon agraman kasapulan a pondo
Business permit para iti agdama a tawen
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MGA PAMANTAYAN

- Nakarehistro iti RSBSA

- Awanan iti agdama nga utang iti 
  agpapautang nga institusion kas iti 
  DA- ACPC para iti kapadana met lang 
  a proyekto

- Nakipaset iti kapada a technical 
  training

- Agdama a nakarehistro iti Cooperative 
  Development Authority (CDA)

-  Bigbigbigen iti Department of Agriculture

-  Awan iti saan a nasayaat a record iti 
  kooperatiba ken kadagiti kangrunaan a 
  pasetna

-  Addaan natobker a suporta iti opisina 
  ken  addaan nasayaat nga istraktura iti 
  operasion

- Nasken nga addaan natibker a suporta iti 
  pinansial ken saan a maluglugi

- Saan a nangatngato ngem 25% iti 
  napalabas nga utang a saan a nabayadan

- Pammaneknek iti panagtulnog manipud iti 
  CDA no kasapulan

- Naragpat iti kasapulan a puonan  iti CDA a 
  saan a nababbaba ngem P30,000.00

- Adddan naan anay a pakasaritaan ken 
  ammo panggep iti plano a proyekto

- Nakaatendar iti mainaig a panagsanay 
  teknikal
  

Dagiti mannalon a nakagun-oden iti 
pautang iti bin-I ken makinaria malaksid 
no ti  pondo ket maaramit iti sabali pay a 
klase iti proyekto

Dagiti kooperatiba a nakagun-oden iti pautang 
iti bin-I ken makinariamalaksid no ti  pondo ket 
maaramt iti sabali pay a klase iti proyekto

Mannalon Kooperatiba a bigbigbigen iti 
nga addan kameng nga aktibo a 

mannalon
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Pagkasapulan dagiti member-borrower

- Nakarehistro iti RSBSA
- Sub-promisory note iti agdama nga utang ken babayadan
- Nakaatendar kadagti panagsanay a teknikal iti 
  panagmulaan iti pagay 

Kangatuan a mabalin a mautang

Interest rate

Ti mabalin a mautang ket 90% iti gatad iti pakabuklan a proyekto. 
 
 - Kaspagrigan, no ti maysa a mannalon ket agkasapulan iti P55,000.00 tapno 
   mamulaan iti maysa nga ektraia, ti mannalon ket mabalin a bumulod iti 
   P50,000.00 iti kada ektraia iti daga nga inna mulaan.
 
 - No ti mannalon ket agganda a gumatang iti traktora garaman pannakagatang 
   ken pannakapadas daytoy ket aggatad iti P140,000.00, to mannalon ket 
    mabalin a bumulod iti P126,000.00 ken ti pagkurangan a P14,000.00 ket 
    bingayna met a babayadan..

Ti interes a bababayad iti maysa a mannalon para iti panagtalon wenno panaggatang 
kadagiti makinaria ket aggatad iti 2 a porsiento iti kada tawen.

Pagiyarigan: No ti maysa a mannalon ket immutang iti P50,000.00 ket inna 
  mabayadan iti unos iti uppat a bulan, ti interest wenno tubo 
  ti inutangna ket aggatad iti P334. 00 isu a ti pakabuklan a bayadanna 
  ket P50,334.00 agraman inutangna. 

Para kadagiti kooperatiba, agtalinaed nga awanan interes iti inda utangen la ketdi 
a saan a nangatngato ngem 6% iti ipasada a tubo kadagiti umutang a myembro 
da.

A)

B)
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