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Ang talong ay isang pangkaraniwang gulay sa India at iba pang
bansa sa Timog at Timog-Silangang Asya kung saan ito ay kilala sa
tawag na brinjal at higit pa sa 30 tawag sa wikang Sanskrit.

Ito ay may iba’t ibang hugis at kulay. Ang ilan ay may
guhit at bilog, at ang iba naman ay maliit at puti na
parang itlog, kaya ang pinakasikat na tawag dito ay
“eggplant”.
Sa Pilipinas, ang talong ang pangunahing gulay
base sa laki ng lupang pinagtataniman nito. Ang
karaniwang lawak ng lupa na tinatamnan ng talong
ay 21,225 ektarya kada taon. Sa India, ito ay karaniwang tinatanim sa 550,000 ektarya kaya naman ito
ang pangalawa sa pinakamalaking produser pagkatapos ng China. Sa Bangladesh, ang talong ay pangatlo
sa pinakamahalagang gulay at tinatanim sa humigit
kumulang 50,000 ektarya sa buong bansa. Dahil sa
mga datos na ito, masasabi na ang talong ay isang
mahalagang pinagkukunan ng kita ng maraming
magsasaka sa Asya.

Ang mga benepisyo ng talong ay hindi lamang para sa mga magsasaka. Ito rin ay
mahalaga para sa kalusugan dahil ito ay mataas sa fiber, tubig, at anti-oxidants,
at ito din ay masustansya sa bitamina at minerals. Dahil dito, ang gulay na ito ay
makatutulong na iwasan ang kanser, diabetes, at iba pang karamdaman sa tyan.

Table 1. Sustansya ng Talong

Source: USDA-ARS National Nutrient Database for Standard
Reference5

Peste ng Talong
Ang mga magsasaka ay nakararanas ng 51-73% na lugi sa pagtatanim ng
talong dahil sa pesteng tinatawag nsa Eggplant Fruit and Shoot Borer
(EFSB). Ang mga babaeng peste (Figure 1) ay nag-iiwan ng itlog sa dahon ng talong. Kapag ang mga itlog ay mapisa at maging uod (Figure 2),
kakainin nila ang dahoon ay gagawa ng butas sa loob ng bunga at sanga
ng talong (Figure 3).
Para puksain ang pesteng ito, ang mga magsasaka sa Pilipinas at Bangladesh ay gumagamit ng insektisidyo halos araw-araw o hanggang 80
beses sa tuwing panahon ng pagtatanim. Ang gawaing ito ay delikado
sa kalusugan ng mga konsumer at magsasaka pati na din sa kalikasan.
Gawain din ng maraming magsasaka na isawsaw ang bunga ng talong
sa halo-halong pestisidyo upang masigurong hindi ito atakihin ng peste.
Sa India, ang mga magsasaka ay gumagamit ng pestisidyo 20-40 beses
kada panahon ng pananim at kung hindi wala silang aanihin.

Figure 1. Adult moth

Figure 2. Larvae (uod)

Photos: Rao, 2010

Teknolohiya para sa Talong
Ang Bt o Bacillus thuringiensis ay isang pangkaraniwang bakteryum na merong katangian na gumawa ng protina na
masama sa FSB. Inilipat ng mga syentipiko ang katangiang ito sa talong para hindi ito atakihin ng peste.

Figure 3. Talong na walang Bt protina
Photos: UPLB IPB Bt Eggplant Project, 2014

Figure 4. Bt talong

Kapag ang Bt talong (Figure 4) ay kinain ng FSB,
ito ay kumakabit sa isa pang protina (receptor)
sa loob ng tiyan ng FSB. Kapag sila ay nagsama,
nagiging aktibong lason ito ay nagiging dahilan
para mabutas ng tiyan ng insekto at hindi na ito
makakakain. Pagkalipas ng ilang araw, ang FSB
ay mamamatay. Ang Bt protina ay hindi nagiging
lason sa tao at iba pang hayop dahil ang mga
organismong ito ay walang receptor. Maliban
dito, ang tyan ng tao at ibang hayop ay may asido
na hindi akma para sa Bt protina.

Figure 5. Epekto ng Bt protina sa FSB, ibang kapaki-pakinabang na hayop, at tao

Komersyalisasyon ng Bt Talong
Bangladesh

Matapos ang 7 taon na field and greenhouse trials sa iba’t ibang
lugar, ang mga magsasaka sa Bangladesh ang pinakaunang
nakapagtanim ng Bt talong.
Apat na uri ng Bt talong ang naaprubagan noong Oktubre 30, 2013
para sa 2013-2014 na panahon ng pagtatanim. Ang Ministries
of Environment and Forests (MoEF) at Agriculture (MoA) at ang
Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) ay naglabas ng
approval para sa mga sumunod: Bt Uttara, Bt Kajla, Bt Nayantara,
and Bt ISD006. Noong Enero 22, 2014, mismong ang Agriculture
Minister na si Matia Chowdhury ang namigay ng punla ng Bt talong
sa 20 na magsasaka mula sa distrito ng Jamalpur, Gazipur, Pabna, at
Rangpur. Ang Bt talong ay unang itinanim sa 2 ektarya ng lupa noong
2014. Base sa impormasyong nakuha sa pagsasaliksik, ang Bt talong
ay my mas mataas na ani na aabot sa 30% higit sa karaniwang talong
at nakapagbawas sa gastos pasa sa pestisidyo ng 71-90%.
Noong 2018, tinatayang merong 34,500 magsasaka ang nagtanim ng
Bt talong sa humigit kumulang 2,975 ektarya ng lupa.

India

Sa India, ang Bt talong ay sinaliksik ng Maharashtra Hybrid Seeds Company
(Mahyco). Sa kabila ng pagsasagawa ng field trials mula 2002 hanggang
2006, isang moratorium ang inilabas noong Oktubre 2009, at ipinatupad
ang pagbabawal ng Bt brinjal noong Pebrero 2010. Base sa resulta ng multilocation field trials, ang Bt brinjal ay maaaring makatulong na mabawasan
ang paggamit ng pesesidyo hanggang 77%. Ang mabebenta na mga bunga
ng talong ay maaaring tumaas sa 116% higit sa hybrid at 166% higit sa
open-pollinated varieties. Tinantya ng mga mananaliksik na ang Bt brinjal ay
maaaring maghahatid ng sa mga magsasaka ng net economic benefit na Rs.16,
299 (US $ 330) hanggang Rs.19,744 (US $ 397) per acre at may pambansang
benepisyo sa India na umaabot sa $400 milyon bawat taon.

Pilipinas

Isinagawa ang pag-aaral sa Pilipinas ukol sa potensyal na gastos at benepisyo
ng Bt talong sa Pilipinas batay sa mga resulta ng multi-location field trials.
Lumabas na ang average potential net benefit ng pagtatanim ng Bt ay
PHP272,000 (US$ 6,243) kada ektarya na mas mataas kaysa sa karaniwang
panananim sa Pangasinan at PHP120,000 (US$ 2,753) sa Camarines Sur.
Ang makabuluhang pagtaas ng kita ay dahil sa pagtaas ng mabebenta na
ani at nabawasan ang paggamit ng pestisidyo. Inaasahan na mayroong 48%
na pagbawas sa paggamit ng pestisidyo bawat ektarya. Maaari itong isalin
sa 19.5% bawas sa environmental footprint kumpara sa mga bansang hindi
gumagamit ng Bt na panananim.

Bukod sa pagtaas ng kita, ang mga malaking benepisyo sa kalusugan
at kapaligiran ay makukuha mula sa makabuluhang pagbawas ng
paggamit ng pestisidyo. Kung mayroong 50% adoption rate, ang mga
pakinabang ng Bt talong sa kalusugan ng tao ay nagkakahalaga ng
PHP 2.5 milyon (US$ 57,353) bawat taon habang ang kolektibong
benepisyo sa mga hayop sa bukid, ang mga kapaki-pakinabang na
insekto at ibon ay tinatayang PHP 6.8 milyon (US $ 155,841) bawat
taon.
Ang mga kritiko ng teknolohiya ay naghain ng kaso noong 2012
upang ihinto ang field trials ng Bt talong sa Pilipinas. Sa katunayan.
Ang field trials ay nakumpleto na noong panahong iyon. Nang
sumunod na taon, ang Philippine Court of Appeals (CA) ay naglabas
ng desisyon na pabor sa mga kritiko. Ang mga respondents ay
naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang suriin ang desisyon ng
CA. Noong 2015, idineklara ng Korte Suprema na ang Bt talong field
trials ay dapat na itigil ngunit ibinaligtad din ang desisyon na ito sa
2016 at binigyan ng Motions of Reconsideration na isinumite ng mga
developer ng Bt talong at mga co-petitioners.
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