Carlito Alfonso, patuloy sa pagtatagumpay
sa gawaing pag-aalaga ng gatasang kalabaw

PCC Balita

Tomo 7 Bilang 1 2015

10

Ni redeN C. reyes

bulugan.
Ang dalawang bulugang
kalabaw
ay
kasalukuyang
ipinaaalaga ni Mang Carlito
sa kanyang kapwa magsasaka.
Hinahayaan niya munang
magamit ang mga bulugan at
kapag may kakayahan nang
magbayad ang tagapag-alaga
saka niya ito pinababayaran
upang maangkin.
May mga pagkakataon ding
nagbebenta ng babaeng kalabaw
si Mang Carlito.
“Yong mga kalabaw lang na
mahinang magbigay ng gatas
ang aking ibinibenta,” ani Mang
Carlito.
Umaabot ng 13 litro kada
araw ang naibibigay ng

pinakamalakas niyang gumatas
na kalabaw.
Nagsasagawa ng dalawang
beses na paggagatas si Mang
Carlito. Umaabot sa 59 litro ng
gatas kada araw ang kanyang
naaani at naipagbibili naman
niya ito sa halagang PhP50
kada litro.
May araw ding nakapagtatala
siya ng aning 115 litro isang
araw, pagpapahayag ni Mang
Carlito.
Sa kanyang natatanging rekord
ng naaaning gatas, di-katakatakang siya ang pambatong
kasapi ng EPMPC. Kaagapay ni
Mang Carlito sa pagpapalago ng
negosyong pagkakalabaw ang
kanyang may-bahay na si Aling

Julieta, ang dalawang anak na
lalaki at dalawang pamangkin
na nagtutulung-tulong sa
pagkuha ng damong pakain sa
mga kalabaw at pagpapanatili
sa kalinisan ng kanilang mga
kulungan.
Sariwa’t pinatuyong damong
napier, tangkay ng mais,
dayami at feeds ang karaniwang
ipinakakain ni Mang Carlito sa
kaniyang mga alagang kalabaw.
Madalas ay sumosobra ang mga
pakain na kanilang nasasaka
kaya ibinibigay ni Mang Carlito
ang sobra sa kapwa niya
magsasakang-maggagatas.
“Mas dumami ang lupang
tinatamnan ko ngayon ng
damo na dati’y wala pa sa
isang ektarya. Ngayon, bukod
sa mahigit na isang ektarya
ng damong napier, may halos
dalawang ektarya pa akong
tinatamnan ng mais,” saad ni
Mang Carlito.
Naipundar ni Mang Carlito
ang karagdagang taniman ng
pakain sa kanyang mga kalabaw
dahilan sa pag-asenso niya sa
pag-aalaga ng mga ito.
Ipinagtapat ni Mang Carlito
na nais pa niyang madagdagan
ang
kanyang
inaalagaang
kalabaw. Sa katunayan, ang
mga napanalunang niyang
gantimpala ay sinabi niyang sa
pagpapalawak pa ng kanyang
kural at pagkakaroon ng
karagdagan pang pasilidad.
Di
maikakaila
na
sa
pagsisikap
at
lubusang
pagsisipag, napalago ni Mang
Carlito ang mga ipinamahaging
mga kalabaw ng PCC sa
kaniya noon. Ngayon, dahil
dito, ay umaani na siya ng
napakaraming benepisyo.

tumayo.
Naalala ko noong
panahong hirap na hirap ang
kooperatiba, lahat ng government
agencies ay ayaw tumulong sa
amin. Pero nang makita nila
na muling naging matatag ang
kooperatiba lahat ng mga ahensya
ay tumutulong na sa amin
katulad ng DOST, DTI at DAR.
Mayroon din kaming nakuhang
proyekto ngayon sa PhilippineSino Center for Agricultural
Technology (PhilScat) na kung
saan ito ay naging malaking
tulong din sa aming kooperatiba,”
ani Chairman Correa.
“Sa ngayon masaya na ang mga
miyembro. Sa katunayan nga ay
pursigido sila sa pag-aalaga ng
kalabaw dahil nakita nila na may
kita talaga sa gatas. Ngayon nga ay
pinakikiramdaman at inaabangan
nila ang mga miyembro natin sa
kooperatiba at iba pang samahan

na nagsosoli ng kalabaw upang
makuha nila ito at madagdagan
pa ang kanilang mga alagang
hayop. ‘Yong mga reklamo ng
ibang koop na hindi nagbubuntis
o walang makuhang gatas sa
kanilang kalabaw, pagdating
dito ay nagbubuntis naman
at nagagatasan ng maganda.
Seryoso ang mga miyembro sa
pag-aalaga ng kalabaw dahil alam
nilang may hatid itong kita,” saad
niya.
Dahil sa sipag at dedikasyon
ng mga miyembro sa paggagatas
at pag-aalaga ng kalabaw, ang
EPMPC ngayon ang siyang tagakulekta ng aning gatas ng tatlong
iba pang kooperatiba sa lungsod
ng San Jose.
Taong 2013 unang ginawaran ng
parangal na “Best Dairy Buffalo
Farmer Cooperative” ang EPMPC.
Naulit ang parangal sa pangalawang

pagkakataon noong nakaraang
ika-22 anibersayo ng PCC.
“Magkahalong tuwa at galak
ang aming naramdaman dahil
‘yon ang ikalawang pagkakataon
na aakyat kami sa entablado
para tumanggap ng parangal.
Ako mismo, hindi ko akalain na
kami ay mananalo. Sa ikalawang
pagkakataon na kami ay nanalo,
‘yong pagsidlan ng galak ay halos
wala nang paglagyan sa aming
mga puso,” aniya.
Patuloy na umaani ng
magandang resulta at pagkilala
ang samahan ng EPMPC, anang
mga opisyales at miyembro:
“Basta may tamang pag-aalaga
at pagtingin ng maayos sa kita,
hindi imposibleng makamit
ng samahan ang tagumpay at
maging katotohanan naman
ang pangarap sa buhay ng mga
miyembro.”

Si Carlito Alfonso habang ipinagmamalaki ang kanyang mga
gatasang kalabaw na ngayo’y umabot na sa bilang na 40.

Sa ikatlong pagkakataon,
pinarangalan si
Carlito
Alfonso ng Eastern Primary
Multi-Purpose Cooperative
(EPMPC) ng San Jose
City bilang “Outstanding
Dairy
Buffalo
Farmer”
semisa
kategoryang
commercial.
Ang
kategoryang
semicommercial ay kinabibilangan ng
mga magsasakang-maggagatas
na may inaalagaang sampu o
higit pang gatasang kalabaw.
Isinasaalang-alang din dito ang
aktibong partisipasyon ng mga
miyembro ng pamilya.
Ang parangal ay iginawad
ng Philippine Carabao Center
(PCC) kay Mang Carlito.

Siya’y naging tagapangulo ng
kinaanibang EMPC mula 2009
hanggang 2011.
Sa walong taon niyang
pagiging
magsasakangmaggagatas, nakamit ni Mang
Carlito ang nasabi ring parangal
noong nakaraang taon at noong
taong 2011 sa smallhold category.
Noong sila’y magpakasal ng
kanyang asawa, P100 lamang
ang natatanging pera ni Mang
Carlito nguni’t ngayo’y kulangkulang na sa P3,000 ang
kaniyang kinikita sa paggagatas
kada araw.
Si Mang Carlito ay nag-aalaga
ngayon ng 42 kalabaw na 15 sa
mga ito ay gatasan, 15 ay bulo,
10 ay dumalaga at dalawa ang

Eastern PMPC...
ang kanilang milk processing center
gamit ang sarili nilang pondo at
karagdagang Php100,000 mula sa
DAR- Village Level Processing
Center Enhancement Project
(DAR-VLPCEP).
Ang mga produktong
ginagawa nila ngayon ay milk
candies, cottage cheese, choco milk
at iba’t-ibang fruit-lavored milk,
espasol de leche, pulvoron de leche at
ice candy na ibinebenta sa lungsod
ng San Jose.
Kabilang sa sinusuplayan
ngayon ng kooperatiba ay ang
12 kantina sa mga pribado at
pampublikong eskwelahan sa
San Jose City, DVF Gatas ng
Kalabaw sa Talavera para sa
kanilang suplay ng raw milk,
Nueva Ecija, Alcala Sweets
milk candy sa Cagayan, PCC
central milk processing plant, Indian
nationals sa Urdaneta City at
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mga walk-in clients sa kanilang
tindahan.
Sa patuloy nitong pag-unlad,
dumami rin ang suportang
kanilang natatanggap. Kabilang
sa mga ito ay ang Php135,000
mula sa DTI-Shared Service
Facilities of Dairy Priority
Industry Cluster na ipinagkaloob
noong Hulyo 2013, pondong
nagkakahalaga ng Php115,000
na ipinagkaloob ng Department
of Science and Technology
(DOST) July 2013 para sa
upgrading ng milk processing facility,
S&T component, packaging at
leveling, mga cooling tanks
na ipinamahagi ng PCC
na
may
katumbas
na
halagang
Php330,000
at
soft loan na Php200,000
mula sa LGU ng San Jose.
“Masasabi namin na mula
sa pagbagsak ay muli kaming

