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Para kay Sir Alex.. 





1 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 

  sang umaga sa Barangay San Jose, binisita ni Matyumi ang kaibigang si 

Matsipag para kamustahin ito. Si Matsipag ay bihasa sa pag-aalaga ng mga 

paitluging manok sa pamamagitan ng ‘cage-free chicken egg production’. 

Habang nagkakape ang 

magkaibigan, minabuti ni Matyumi 

na tanungin si Matsipag tungkol sa 

pag-aalaga ng paitluging manok.. 



2 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  

tutuloy.. 



3 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 

  umunta ang magkaibigan sa lugar 

ng mga paitluging manok. Doon 

ipinaliwanag ni Matsipag ang  

‘cage-free’ na pamamahala.. 



4 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  



5 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 

tutuloy.. 



6 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  

   amangha si Matyumi sa paitlugan 

ni Matsipag. Kung kaya nama’y 

nagtanong pa siya tungkol sa 

disenyo at iba pang kagamitan dito. 



7 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 



8 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  

tutuloy.. 



9 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 

  agkatapos lumibot sa mismong 

paitlugan ang magkaibigan, tinuro 

naman ni Matsipag ang tamang 

paraan sa pag-uuri ng mga itlog. 



10 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  

Pagkatapos i-uri at ilagay sa tray ang mga itlog, nagtungo ang 

magkaibigan sa storage area para itago ang mga ito.. 



11 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 

Gamit ang isang insulated na truck, dinala ng magkaibigan ang mga itlog 

sa mga pamilihan. Naibenta nila ang mga itlog sa maayos na presyo. 

Kinabukasan, kinuha na nina Matsipag 

at Matyumi ang mga itlog para maibenta. Mahalagang maidala 

ito agad para masigurong ang mga itlog ay sariwa. 

akas 



12 PNS Code of Practice for Cage-free Egg Production  

Para makita at ma-download ang PNS on 

Code of Practice for Cage-free Egg Production, 

magtungo sa website ng BAFS sa 

www.bafs.da.gov.ph o i-scan ang QR code. 
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