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• Gumamit ng balde na

   pangbuhos sa kubeta.

Sa Banyo

• Ibabad sa mainit na tubig ang mga

  kagamitang mamantika

  upang madaling hugasan.

• Gumamit ng tamang-dami

  ng sabon sa paghuhugas

  ng pinggan.

• Gamiting pandilig ang

  tubig na pinaghugasan.

Sa Kusina

• Gumamit ng tamang-dami ng sabon upang

  mabawasan ang tubig sa pagbabanlaw.

• Maglagay lamang ng tamang-dami ng tubig

  kung gagamit ng washing machine.

Sa Paglalaba

• Gumamit ng timba, tabo at

  walis.

Sa Paglilinis ng Kotse

at Garahe

• Gawin ito tuwing

  umaga o sa bandang

  hapon.

• Iwasan ang pagdidilig

  kung mahangin ang

  panahon upang  matagal

  pakinabangan ng tanim ang halumigmig.

Sa Pagdidilig ng

Halaman

Tipid-Tubig Tips

May

man o wala,

dapat

laging handa!

• Gumamit ng tabo at balde

   sa paliligo.

• Ilagay sa

  palanggana ang gagamiting

   tubig sa pag-aahit.

• Gumamit ng baso

   sa pagsisipilyo.

Tipid-Tubig Tips

Pangisdaan

Tuwing tag-init, tumataas ang temperatura

at kaalatan ng tubig.  Piliin ang mga uri ng

isda na hindi madaling maapektuhan ng

g a n i t o n g

k a l a g a y a n

tulad ng

tilapia at

bangus.

Bukod dito,

ang hito at

dalag, na

karaniwang

nagtatago sa putik, ay mga uri ng isda na

hindi gaanong nangangailangan ng tubig.

May

man o wala,

dapat

laging handa!



Sa palayan, magtanim ng mga uri ng

binhing maagang gumulang at anihin

pagkaraan ng 90 araw tulad ng PSBRc14,

Rc28, Rc80, Rc82 at IR64.

Magtanim sa paraang sabog-tanim o “direct

seeding” upang makatipid  sa tubig at

makakaani nang maaga.

Magtanim ng mga uring gulay na di-

gaanong nangangailangan ng tubig gaya

ng bawang, sibuyas, petsay, sigarilyas at

kadios (pigeon pea).

Huwag  sunugin ang dayami dahil maaari

itong gamiting pangkilib sa ibabaw ng lupa

upang hindi agad mawalan ng tubig at

manatiling halumigmig ang taniman.

Pananim

Sa panahon ng tagtuyot

o                ,  dapat nating

panatilihing produktibo
ang kanayunan.
Narito ang mga hakbang na
maari nating gawin:

Patubig
Linisin at bunutin ang mga damo sa kanal-

patubigan (irrigation canal), at takpan nang
mabuti ang mga butas (leak)  upang
mapabilis ang daloy at maiwasan ang
pagkawala ng tubig.

Sundin ang  “intermittent irrigation
scheme” o paulit-ulit na pagpapatubig:

1. Panatilihin lamang sa dalawang
sentimetro (2cm) ang taas ng tubig 25
hanggang 30 araw mula lipat-tanim;

2. Itigil ang patubig at isara ang mga
daluyan hanggang ang palayan ay halos
tuyo na.

3. Tatlo o apat na araw bago magbitak-
bitak ang lupa, buksan ang daluyan at
patubigan ang palayan sa taas na apat na
sentimetro (4cm).

4. Ulit-ulitin ang pangalawa at pangatlong
hakbang hanggang dalawang linggo bago
mag-ani.

Paghahayupan

Upang mapanatiling malusog ang mga

alagang baka, pakainin sila ng dayami o

pinaggapasan ng mais at tubo na may

halong pulot.

Sa panahon ng tagtuyot

o                ,  dapat nating

panatilihing produktibo
ang kanayunan.
Narito ang mga hakbang na
maari nating gawin:

Bigyan din sila ng mineral block na mabibili

sa mga tindahan ng agricultural supply.

D a h i l

napapababa

ng sobrang

init ang

posibilidad na

m a g b u n t i s

ang mga

a l a g a n g

hayop, sumangguni sa Provincial, City o

Municipal livestock technician sa paggamit

ng artificial insemination sa pagpapalahi ng

baboy at baka.

Magtanim ng legumes dahil matibay ito

sa tagtuyot at mayaman sa protina na

kailangan ng mga alagang hayop. Maaari

itong itanim sa bakanteng lote, tabing

kalsada o di kaya’y gawing pambakod.

Sa panahon ng kakulangan ng suplay ng

mais, pakainin ang mga alagang hayop ng

sorghum, uraro, saging, kamote at

kamoteng-kahoy.

Pakainin din sila ng  atsarang damo at iba

pang halamang pansakahan (silage)  na

hinaluan ng asukal.


