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 Ang Llamado Tayo ay 

pitak ni kamana Rey Bajent-

ing na unang lumabas sa pa-

hayagang Tumbok noong 

Dec. 20, 2006.Sa loob ng 

mahigit dalawang taon araw

-araw itong lumabas at ito 

ang naging mitsa ng pagka-

buo ng adhikain ng MANA. 
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ay umabot higit kumulang 

P18M. 

 Napakalaki na talaga 

ng gamefowl industry. 
Kung tutuusin ang layo na 

nang narating mula nang 
ito ay isa pa lamang pam-

palipas-oras ng ating mga 

ninuno. 

 Kaya abangan ninyo. 

Matutunghayan ninyo dito 

ang mga balita, impor-
masyon, tips, at pamama-

raan tungkol sa ibat-ibang 

aspeto ng sabong. 

 Happy Holidays po. 

(Si Rey Bajenting ay isang 

gamefowl conditioner at han-

dler sa loob ng higit 30 taon. 

Nayo’y isa  na siyang breeder 

at may-ari ng RB Sugbo 

Gamefowl Techonology. Da-

ting newspaperman sa Cebu, 

siya ay staff writer ng 

Pitgames at Llamado maga-

zines, naging patnugot ng Dy-

aryong Larga at ngayon sa 

Roosterman Int’l.) 

 Walang duda. Ang 
sabong ay isa nang napa-

kalaking industriya. Na-

pakalaki na nga kung ga-
gawing batayan ang dami 

ng mga TV commercials 
at print ads hinggil sa mga 

produktong pang manok; 

ang mga higanteng 
kumpanya na ngayon ay 

gumagawa ng mga game-

fowl feeds, supplements 
at gamot na nagdadagsaan 

sa merkado; ang mga 

naglalabasang aklat, basa-
hin at TV shows tungkol 

sa sabong. 

 Kaya mas dumarami 
ang nabibighani sa sports 

na ito. At marami sa mga 

bagong sabungero ay iba 
ang pananaw. Para sa ka-

nila ang sabong ay isang 

palaro o sports, sa halip 
na isang paraan ng pag-

sugal. Para sa mga 

sabungero ngayon ang 
sabong ay hindi sugal 

kundi tagisan ng galing sa 

pagpapalaki, pagkukun-
disyon, pagtari at iba 

pang aspeto ng laro. 

  Kaya nga sa 
nakaraang ilang taon ay 

nabuo ang maraming sa-
mahan ng mga cockers at 

game fowl breeders. 

 Ang pinakamalaki 
sa mga ito ay ang Nation-

al Federation of Game-

fowl Breeders. Ang 
NFGB ay may 18 chap-

ters o Gamefowl Breed-

ers Association (GBA’s) 
na miyembro sa buong 

bansa. 

 Ang NFGB ang 
nagpasimula sa pinaka-

malaking pa-derby sa 

buong mundo – ang Bak-
bakan National Stag 

Championship Ang 2006 

Bakbakan na nagtapos sa 
Araneta Coliseum nitong 

nakaraang Nov. 27 ay 

may 1,270 entries sa ka-
buuan at ang prize money 

Ang Sabong Ngayon (Dec. 20, 2006) 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ang pinakaunauna-

hang  Llamado Tayo 

na lumabas Dec. 20, 

2006 sa pahayagang 

Tumbok. Ang Llamado 

Tayo ay Pitak ni kama-

na Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl 

Technology at founder 

ng Masang Nag-

mamanok (MANA). 



minerals. Dapat alam din na-

tin kung ano ang gamit ng 

mga ito. 

 Kung alam at nai-

intindihan na natin ang prin-

sipyo at katuwiran sa likod ng 

mga ginagawa ng mga nauna 

sa atin, saka lang tayo mag-

simulang lumihis o kaya 

gumawa ng sariling pamama-

raan. 

 Tandaan: Breaking a 

rule you have mastered is in-

novation. Breaking a rule you 

know nothing about is igno-

rance. 

 Sa mga susunod na ar-

aw ay ating tatalakayin dito at 

iintindihin ang mga wastong 

pamamaraan sa likod ng ibat-

ibang gamit at Gawain sa pag-

mamanok. 

 

 Sa sabong ang unang 

utos ay alamin at intindihin 

ang dapat gawin. 

 Hindi sapat na gagaya 

lang tayo sa iba. Dapat alamin 

natin kung bakit ito ginawa. 

Alamin hindi kung ano ang 

ginawa o kung paano ang 

paggawa. Mas importante ang 

kung bakit ito ginawa. 

 Upang matuto, hindi 

sapat na tayo’y makinig at su-

munod. Kailangan nating un-

awain ang bawat at lahat na 

gagawin natin. 

 Marami sa atin ay gaya

-gaya. Gagawa tayo ng isang 

bagay dahil nakita nating 

ginawa ito ng iba. Di natin 

alam na hindi pala ito angkop 

sa sitwasyon. 

 Halimbawa ay ang 

nangyari sa kaibigan ko. Sa 

derby na sinalihan niya nakita 

niya ang katabi niyang han-

dler na nagbigay ng egg white 

at mansanas sa manok ilang 

oras bago ang laban. Dahil 

nanalo ang manok na ito, gi-

naya ito ng kaibigan ko. 

 Lingid sa kaalaman ng 

aking kaibigan, ang manok 

ng katabi niya ay sobrang 

tuyo na ang katawan. Saman-

talang ang sa kanya ay sobra 

naman ang basa. 

 Nangyari’y natalo na 

ang manok ng kaibigan ko, 

nakamulta pa siya nang mag- 

bad weight ang manok niya. 

 Ito’y dahil hindi kasi 

niya alam na ang egg white 

at mansanas ay hindi dapat 

ibigay sa manok na sobrang 

basa ang katawan. 

 Kaya huwag tayong 

mag sunod-sunuran o gaya 

lang ng gaya. 

 Hindi sapat na alam 

natin na may flying pens at 

scratch boxes; na may pellets 

at grains; na may vitamins at 

Unang Utos (Dec. 21, 2006) 
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ang laro o fighting style. 

             Ang fighting style 

kasi ay isang katangian na 

hindi permanente o konkreto. 

Ang fighting style ay paibaiba 

depende sa kundisyon   ng 

iyong manok o kaya’y sa gal-

ing kalaban. 

             Kaya dapat unahin 

natin ang mga konkretong ka-

tangian bago ang fighting 

style. 

             Sa susunod, ang 

fighting style na naman ang 

tatalakayin natin. 

 Wastong Pagpili: Una-

hin ang mga Konkretong Ka-

tangian 

             Ang susi sa tagumpay 

sa sabong ay ang wastong 

pagpili o selection. 

             Sa pagpili ng mga 

manok panabong unahin ang 

mga konkretong katangian 

tulad ng bloodline, hugis ng 

katawan, balance, tamang 

tangkad, at kisig. 

             Una sa lahat alamin 

kung ang mga manok na na-

pupusuan mo ay galing sa 

mahuhusay at nagpapanalong 

mga linyada o bloodlines. 

             Alamin din kung sa 

kanilang paglaki ay naala-

gaaan sila ng husto. Dapat ay 

nai-free range ang mga ito 

mula edad 2 buwan hanggang 

6. Tiyakin din, kung nagmula 

7 buwan ang mga ito'y naka-

cord sa magagandang lugar at 

nabigyan ng masustansyang 

pagkain. 

             Siguruhin din na ang 

mga ito ay hindi kalian man 

nakaranas ng malubhang 

karamdaman. 

             Pagkatapos saka mo 

suriin ang mga pisikal na ka-

tangian at anyo ng mga 

manok. 

             Dapat makisig at 

tukma ang tangkad sa laki ng 

katawan. Malapad ang mga 

balikat at puno ang dibdib. 

Maliliit ang mga paa at 

medyo maikli ng konti kaysa 

sa mga hita. 

             Dapat ay tukma rin 

ang haba ng leeg sa haba ng 

katawan at tangkad ng 

manok. 

             Ang mga mata ay 

dapat alerto, medyo ma-

laki at pula. 

             Mahalaga rin na 

maganda at balanse ang 

lakad ng manok. Masasa-

bing maganda ang lakad 

ng manok kung wasto 

ang haba ng hakbang at 

ang kalingkingan ay mis-

tulang hindi nakaapak sa 

lupa. 

            Ang mga manok 

lang na pumasa sa mga 

batayan na ito ang dapat 

ibitaw upang Makita mo 
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an ay ang tinatawag na 

“gameness”. Ito ang tapang at 

tibay. Ang tapang at tibay ay 

kailangan upang ang manok 

ay tumagal sa laban at maari 

pang pumalo kahit malubha 

ang sugat o malapit na mama-

tay. 

 Ito ang mga ma-

halagang katangian na dapat 

nating hanapin sa manok. Ki-

lalanin at pag-aralan natin ang 

mga ito. 

 Kung makita na natin 

ang mga ito sa isang manok, 

ang manok na iyon ay magal-

ing, kahit ano paman ang 

istilo nito sa pakipaglaban. 

 Katangian ang hanapin 

sa isang manok, hindi istilo. 

Ang pagiging angat ay istilo 

ng pakipaglaban ngunit may 

angat na magaling may angat 

na bulok. 

 Alin ang pinaka-

mahusayng laro ng manok? 

Ang angat? Ang agresibo at 

mabilis? O ang malakas sa-

lupa? 

 Bawat isa satin ay may 

kanya-kanyang hilig na istilo 

ng pakipaglaban ng isang 

manok. Malamang na ang 

ating pasya ay naimpluwen-

syahan ng ating mga kaibigan 

at mga malimit na kasama sa 

pagsasabong. 

 Maari ring sa tagal ng 

ating pagpapasyal-pasyal sa 

sabungan at panonuod ng la-

ban ay makakabuo tayo ng 

sariling batayan. 

 Halimbawa, karamihan 

sa mga baguhan ay mahilig sa 

manok na agresibo at mabilis. 

Yung mga matagal-tagal na sa 

larong ito ay gusto naman ang 

angat at abang. 

 Mahirap mang masabi 

kung alin talaga ang pin-

akamagaling, may mga katan-

gian na dapat nating hanapin 

sa manok maging ito ma’y 

agresibo, o maingat, o ano 

mang uri ang laro nito. 

 Ang pinaka-

mahalagang katangian ay 

“cutting ability”. Dahil 

kailangan ng manok natin na 

patayin ang kalaban, dapat 

ito ay magaling pumatay. 

Dapat ang palo ng manok ay 

malakas, malayo ang 

naaabot, at may diin. 

 Pangalawa, dapat ang 

manok ay mautak. Ibig sabi-

hin alam nito kung ano ang 

dapat gawin sa sitwasyon. 

Alam nito kung dapat bang 

umangat o umilag; pumalo o 

mag-abang. 

 Kailangan din ang 

manok ay maliksi, kasi sa la-

banan, kailangan ang liksi 

upang magawa ng manok 

ang nais niyang gawin. 

Umangat man o umilag, lu-

mipad ng mataas o pumalo 

ng mabilis – lahat ng ito ay 

hindi magagawa ng 

maayos kung walang 

liksi ang manok. 

 Ang isa pang 

mahalagang katangi-

Alin ang pinaka (Jan., 2007) 
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sila ay nagsagupa sa semi-

finals. Si Jayson po ay napa-

katalik nating kaibigan. Kundi 

sana nangyari yon, kampeon 

na sana ng Bakbakan ang 

ating kaibigan. 

 Dapat lang kasi na tayo 

ay mag aral ng mabuti upang 

tayo’y magtagumpay sa ating 

pagmamanok at lalo tayong 

masiyahan sa laro na ito. 

 Dapat lang na matutu-

nan natin ang mga wastong 

pamamaraan sa pag alaga ng 

manok mula itlog hanggang 

sabungan. 

 Kailangan kasi na mai-

intidihan natin an 

gating ginagawa 

upang hindi ma-

sayang ang ating 

panahon, pera at pa-

god. 

 Tandaan na 

ang sabong ay isang 

paligsahan ng galing 

at hindi isang sugal. 

 Kaya mag-aral, 

matuto bago magla-

ban. 

 

 Mayo 28, 29, at 30, 

2006 ng unang nagpunta sa 

Cebu ang kilalang-kilala nang 

TJT Cocking Academy. 

 Ang TJT Academy ay 

tatlong araw na seminar 

hingil sa pagpapalahi at 

pagkukundisyon ng manok 

panabong. Minamahala po to 

ni Dr. Teddy Tanchanco, 

isang beterenaryo, batikang 

manabong, at may akda 

maraming aklat at artikulo 

tungkol sa sabong. 

 Si Doc TJT ay 

magbabalik sa Cebu ngayon 

Marso 14, 15, at 16 upang ip-

mahagi sa atin ang mga iba’t-

ibang kaalaman sa 

pagmamanok. 

 Tulad ng 

nakaraang taon, ang 

TJT Cocking Acade-

my in Cebu ay 

handog ng RB Sugbo 

Gamefowl Technolo-

gy. Ang pamamahagi 

kasi ng teknolohiya 

ay isa sa mga layunin 

ng RB Sugbo. 

 Malaking 

tulong talaga ang 

maidudulot ng TJT Academy 

sa mga mag-aaral nito. Sa 

katunayan ang isa sa pin-

akasikat na sabungero ng Ce-

bu, si Jason Garces ay gradu-

ate ng RB Sugbo/

TJTCocking Academy in Ce-

bu 1. Si Jason ay nag score 

ng 8 panalo at isang talo sa 

2006 Bakbakan 9-Stag Na-

tional Breeders Champion-

ship kung saan sa Araneta 

Coliseum ginanap ang Fi-

nals. 

 Napakasakit pa Kuya 

Eddie, dahil nagkataon na 

ang tanging talo ni Jason ay 

dulot pa ng RB Sugbo, ng 

Magaral matoto bago maglaban (Jan. 2007) 
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ya, at kapwa kikilos patungo 

sa nasasabing adhikain. 

 Halimbawa, dahil sa 

pagbuo ng UGBA ay dalawa 

na ang national bullstag der-

bies. Isa ang nakasanayan 

nang Bakbakan bullstag ng 

NFGB na mag-uumpisa nga-

yong Marso. Ang isa naman 

ay ang pamamahalaan ng UG-

BA na gaganapin sa Abril. Sa 

makatuwid, may pagpipilian 

na tayo kung saang derby sa-

sali o kaya’y magpasyang 

sumali sa dalawa. 

 Tiyak dalawa na rin 

ang national stag derbies sa 

taong ito. At marami pang 

mga paderby ang ating 

maasahan gagawin ng 

NFGB at UGBA. 

 Ngunit paano kung 

ang nag-udyok sa mga 

kinauukulan upang bumuo 

ng bagong samahan ay 

… ? 

 Sana;’y hindi totoo 

ang aking naririnig. 

 

 Kung dati’y ang Na-

tional Federatrion of Game-

fowl Breeders (NFGB) lang 

ang nag-iisang “super body” 

na binubuo ng mga gamefowl 

breeders associations (GBAs) 

o mga samahan ng mga 

nagpapalahi ng mga manok 

panabong sa buong bansa, 

ngayon dalawa na. 

 Kamakailan lang ay na-

buo ang United Gamefowl 

Breeders Association 

(UGBA). Di umano’y ito raw 

ay pamumunuhan ni sports-

man Kong. Peping Cojuanco. 

 Dapat ba itong ikatu-

wa? 

 Oo, dapat. Kung ang 

pagtayo ng bagong bukluran 

ay alang-alang sa ikabubuti 

ng sabong at ika-aasenso ng 

masang sabungero. Kung tu-

tuusin,”two heads are better 

than one”. 

 Oo, kung ang NFGB at 

UGBA ay parehong may 

pananaw alang-alang sa patu-

loy na pag-unlad ng industri-

Ngayon dalawa na!  ( Jan., 2007) 
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 Nang mangyari ang tra-

hedya saLeyte ngang 

maglandslide doon, isa rin ang 

Cyberfriends sa mga nagbigay 

ng tulong. (SA aking pagkaka-

alam may isa pang sama-

han ng mga breeders na 

tumulong din sa Leyte, 

ang Eastern Visayas 

Gamefowl Breeders As-

sociation na pina-

mumunuhan ni Ed Arel-

lano.) Parang nakaugali-

an na ng Cyberfriends 

ang magmalasakit sa 

kapwa. 

 Maraming salamat 

Cyberfriends sa inyong 

kawang-gawa sa ngalan 

ng sabong. Kaibigang 

Raul, keep up the good 

work. Sana’y tularan 

kayo ng ibang nasa pare-

hang katayuang kayang 

gawin ang inyong gina-

gawa. 

 Kung tutuusin, 

may mga samahan ng mga 

sabungero na mas malaki at 

mapera pa sa. Cyberfriends 

ngunit ang puso ay di sing  

laki. 

  Muling 

matagumpay ang pagdaos ng 

Cyberfriends ng kanilang 

taunang “Global Derby”. 

 Tulad ng nakaraang ta-

on, ang 2007 Global 

Derby ay ginanap sa 

Araneta Coliseum 

noong Enero 23 at 25. 

 Ang 

Cyberfriends ay sa-

mahan ng mga 

sabungero na naka-

base sa iba’t-ibang 

sulok ng mundo. Isa 

itong internet-based 

organization na na-

mamahay sa Sab-

ong.net at pina-

mumunuhan ng mata-

lik kong kaibigan na 

si Raul Ebeo. 

 Ang pang-anim 

na Global ay 5-cock 

derby at 111 entries 

ang lumahok. Tatlo 

ang nag kampyon na naghati-

hati sa champion’s prize nap 

arte ng kabuugang P1 guaran-

teed prize. 

 Ang mga nagwagi ay 

ang Thunderrstrike ng ba-

tikang big-timer na sina Greg 

at Frank Berin; AG Polo 

Paraiso ni Anthony Garcia; at 

CF Texas Cockpit STCA ni-

na TJ Marquez at Lito Gar-

cia. 

 Ang Global ay taunang 

pa-derby ng Cyberfriends at 

ang kita ay binibigay nila sa 

Hospicio de San Jose – Ma-

nila, isang bahay ampunan. 

Kawanggawa ng Cyberfriends 
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mga manok-panabong”. 

(Lihim sa Pagbuo ng Sariling 

Linyada; Bunan; Llamado 

Publications; p.83) 

 Sa susunod ay tatalaka-

yin natin dito ang iba’t-ibang 

lahi ng manok panabong, at 

ang kanilang mga dapat na 

anyo at estilo ng paglaban. 

 Dahil ang sa totoo, 

madaling tawagin ang isang 

manok na sweater, roundhead, 

hatch o anuman sa mga tan-

yag na palahi, ngunit dapat ay 

taglay nito ang mga katangian 

na dapat taglay ng naturang 

lahi. 

 Kaya kailangan mala-

man natin kung anong katan-

gian mayroon dapat ang isang 

sweater, roundhead, hatch at 

iba pa. 

 In na in ngayon ang 

pagpapalahi ng sasabunging 

manok. Marami-rami na tala-

ga ang nagpapalahi ngayon. 

 May mga nagpapalahi 

upang magkapera. Sa tingin 

nila ang pagpapalahi ay tra-

baho lang. May nagpapalahi 

naman upang malibang. Sa 

kanila ang pagpapalahi ay li-

bangan. Ang iba naman ay 

seryosong nagpapalahi at 

talagang dibdiban ang kanil-

ang pagnanais makabuo ng 

sariling magaling na linyada. 

 Magkaiba ang layunin 

sa pagpapalahi ngunit iisa 

lamang ang tamang pag 

uumpisa. 

 Walang tiyak sa 

pagpapalahi ngunit ayon sa 

mga esperto makakatulong ng 

malaki kung ikaw ay mag 

uumpisa ng tama. 

 Dapat ay kumuha ka ng 

mga materyales na subok. 

Subok na magagaling at 

subok na nagpapanalo. 

 Sa aklat na “Lihim sa 

Pagbuo ng Sariling Linyada” 

ni Dr. T. Bunan, PhD, ay 

mababasa ninyo ang payo ng 

tanyag na breeder ng lemon 

guapo at Aguirre grey na si 

Mayor Juancho Aquirre ng 

La Carlota, Negros Occ. 

 Ito ang sabi niya: 

 “Mag-umpisa ng tama 

at kumuha ng mga lahi sa 

mga taong matagal na sa in-

dustriya at may magandang 

record sa loob o labas ng 

sabungan. Matagal bumuo ng 

isang linyada subalit ang 

paghihintay ay masusuklian 

ng tuwa kapag nakita mong 

tama ang iyong ginagawa. 

Sabi nga, pareho ang mga 

pagkain sa mahina at magal-

ing na manok, subalit ma-

hirap kumuha ng tunay na 

linyada kung tayo ay hindi 

mamumuhunan at kukuha ng 

mga material sa mga breeder 

na ating mapagkatitiwalaan. 

Maaring mahal sa una, pero 

pag sinuma mo ang tagal ng 

panahon sa pagbuo ng linya-

da dito mo makikita, malaki 

pala ang natipid mo at mas 

maikli ang panahong gugug-

ulin mo para maka-

pagpalabas ng mahuhusay na 

Tamang pag umpisa sa pagpapalahi (Jan 2007) 
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 Ang mga naunang im-

pormasyon ay maaari ninyong 

gawing gabay sa pagpapalahi. 

 Halimbawa ang hatch, 

sweater at grey na parehong 

malalakas ay dapat ipares sa 

mga mabibilis at mauutak ga-

ya ng lemon, roundhead, kel-

so, at claret.  

Ngunit ito’y mga gabay lang. 

Mag ingat dahil hindi lahat na 

magkatulad ang pangalan ng 

lahi ay magkatulad ang katan-

gian. 

 May sweater na magal-

ing may sweater na mahina. 

Ganun din ang iba pang lahi. 

Kaya ang dapat gawing ba-

tayan ay hindi ang pangalan 

ng lahi kundi ang katangian 

ng indibidwal na pamilya o 

manok. 

 Kung maghanap ka ng 

lahi, tiyakin mo na taglay ng 

manok na kukunin mo ang 

mga katangian na dapat nasa 

lahing iyon. 

 

 May iba’t-ibang uri ng 

lahi ng mga manok panabong. 

Napakarami na ng mga linya-

da at lahi ang nabuo. Iilan 

lang ang maaari nating talaka-

yin dito at baka kapusin tayo 

hindi lamang sa espasyo kun-

di pati sa panahon. 

 Ang mga sumusunod 

ay yon lamang mga lahi na 

tanyag ditto sa atin at kasalu-

kuyang ginagamit ng 

maraming nagpapalahi. Na-

wa’y maging gabay ito sa in-

yo na gustong pasukin ang 

larangan ng pagpapalahi. 

 Hatch: Pula; berde o 

asul ang paa; straight o pea-

comb. Matibay, matapang at 

malakas. 

 Sweater: Pula; dilaw 

ang paa; peacomb. Agresibo, 

malakas, mabilis. 

 Lemon: Pula; dilaw 

ang paa; straightcomb 

(maliban sa Lemon 84 na pea-

comb at may berde ang paa). 

Matalino, abang at angat. 

Magaling puma-a. 

 Roundhead: Pula; puti 

o dilaw ang paa; peacomb. 

Mabilis, mautak at mataas 

ang lipad. 

 Kelso: Pula; puti o di-

law ang paa; straight o pea-

comb. Kalimitan ay katulad 

ng roundhead. Mabilis, mau-

tak at mataas ang lipad. 

 Claret: Pula; puti ang 

paa; straightcomb. Mabilis, 

mautak, angat. Magaling pu-

ma-a. 

 Grey; Talisayin; puti, 

dilaw, berde, asul o itim ang 

paa; straight o peacomb. Kat-

ulad ng hatch,tibay, tapang at 

lakas ang puhunan. Subalit 

may mga bagong greys nga-

yon tulad ng Aguirre grey na 

mataas na rin ang lipad at 

mautak. Ang bloodline na 

regular grey ay straight comb 

at dark legged. 

 Brownhead at Black: 

Alimbuyugin o itim; itim ang 

paa; minsan itim ang mata; 

straight o peacomb. Mapa sa 

ere man o sa lupa ang mga 

brownhead at black ay ma-

bilis  at maliksi. Karamihan 

sa mga ito’y agresibo at di-

nadaan ang laban sa para-

mihan ng palo. 

Mga lahi ng panabong na sikat sa Pinas (Jan, 2007) 
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natural conditioning? 

 Ito ay good nutrition, 

good exercise at good envi-

ronment. 

 Ito ay masustansyang 

pagkain; wastong ehersisyo; 

at angkop na kinalalagyan ng 

ating manok. Natural lang ang 

mga ito. 

 Ang droga kasi ay gi-

nagamit upang lalong tuming-

kad ang tapang, lakas at bilis 

ng manok. At matagal pa raw 

mamatay ang manok na gi-

nagamitan ng droga. Totoo, 

Kung makukuha natin ang ta-

mang dami ng droga na ibib-

igay at sa tamang oras bago 

ang laban. 

 Kung kulang ang ibib-

igay natin, wala itong epekto. 

Kung sobra naman ang tagal 

ng paghihintay sa laban mata-

pos maibigay ang droga, ay 

mag-off naman ang manok. 

 Ang hirap, dahil ang 

mga manok ay may iba’t-

ibang dami na dosage at haba 

ng panahon na angkop sa 

bawat isa. Hindi natin kailan 

man matiyak na ang gumana 

sa unang manok ay gagana rin 

sa susunod na manok. 

  Tanong: Helo sir 

gd mrng magtanong lng po 

ako kung tama b ang  sistema 

ko s pggamit nitong gamut 

red viper injectble 30mins b4 

d fight 0.5? 07:41:38AM Feb 

17-2007 

 Hindi pa po tayo nak-

agamit ng red viper. Sa pala-

gay ko ito’y isang metabolic 

drug, malamang stimulant. 

Nakagamit na tayo ng ibang 

brand ng stimulant, hindi red 

viper, ngunit iyon ay upang 

ma-obserbahan lang natin 

ang epekto nito. 

 Oo, dahil tayo sa RB 

Sugbo Gamefowl Technolo-

gy ay mahilig sa pag-

esperemento at pag-aaral ng 

iba’t-ibang sistema sa pag-

mamanok. At ito’y ipinama-

mahagi naman 

natin sa kapwa 

nating kumon 

sabungero. 

 Ngunit 

sa kabuoan, 

hindi tayo 

gumagamit ng 

metabolic 

drugs bilang 

conditioning 

aid o gamit sa 

pagkukondisy-

on. Ang tinu-

tulak nati’y 

hindi droga 

kung di ang 

tinatawag na 

natural condi-

tioning. 

 

 Ano ang 

“Hindi tayo nagtutulak ng droga (Feb, 2007) 
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ka. “Pass-out” ang tawag sa 

ganitong sitwasyon. 

 Kaya nga sinasabi ng 

iba na ang injection ay naka-

kahaba ng  buhay ng manok. 

Dahil dito, ang b12 at b15 ay, 

kung minsan, tinatawag din na 

mga “oxygenizers”. 

 Ang sagot ko sa kata-

nungan kung mahalaga ba ang 

injection, ay oo. Mahalaga 

ang bitamina at mineral, in-

jectable man o oral ang pag-

bigay. 

 Subalit, tandaan na ang 

mga ito’y nakakatulong lang 

at hindi nagbibigay ng kati-

yakan na mananalo ang ating 

manok. 

 Tanong: Sir gaano b 

kahalaga ang injection sa 

pagkukondisyon ng mank? 

05:32:11PM Feb 17-2007 

 Mahalaga kung sa ma-

halaga kapag ito’y injectable 

vitamins na b12, b15 at iba 

pang b complex vitamins. Me 

mga injection kasi na mga 

steroids, hormones at ibang 

metabolic drugs. Ang mga 

ito’y drogas. Delikadong 

gamitin ang mga ito, lalo na 

kapag hindi ka bihasa at sa-

nay nang gumagamit. 

 Ang mga injection na 

bitamina ay nakakatulong sa 

kalusugan ng manok 

panabong sa natural na pama-

maraan. 

 Ang mga 

bitamina at miner-

als ay may kanya-

kanyang papel ng 

ginagampanan 

upang maging ma-

lusog ang katawan 

ng manok. 

 Partikular, 

ang b12 at b15 ay 

malaki ang tulong 

upang maging kun-

disyon ang ating 

mga panlaban. Itong b12 at 

b15 kasi ay tinatawag na 

“blood conditioners.” 

 Ang bitamina na b12, 

katulong ang mineral na iron 

ay nagpaparami ng red blood 

cells sa dugo. Kung saan ang 

tinatawag na hemoglobin ay 

ang nagdadala ng oxygen sa 

iba’t-ibang parte at organs ng 

katawan. 

 Ang utak ay nangan-

gailangan ng oxygen. Kung 

mawawalan o kukulangin ng 

oxygen ang utak ng manok, 

ito ay hindi na makaka-

pagpatuloy pang lumaban. 

Kahit di pa ito patay hindi na 

ito makakakita at makakatu-

“Blood Condtioners” (Feb, 2007) 
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tayo na ang crude protein con-

tent ay nasa higit kumulang 

18%. Sapat na ito. 

 Tungkol naman sa 

bitamina, ang maaaring ibigay 

ay multivitamins at minerals 

na ihahalo sa tubig. Paminsan-

minsan ay bigyan din natin ng 

antibiotics sa tubig. Ngunit 

wag lang sobra ang paggamit 

ng antibiotics. 

 Mas maigi kung 

mabigyan ng probiotics, lalo 

na sa panahon matapos 

mabigyan ng antibiotics. Ito 

ay upang mapalitan ang mga 

good bacteria na kasamang 

pinatay ng antibiotics. 

 Tanong: RB Sugbo 

Gamefowl Technology tanong 

ko lang po kng anong oras 

dpat pknin yng manok n 2mos 

to 6mos at anong vitamin ang 

dapt ipainom? Tnx ang more 

power to ur column s TUM-

BOK 10:47:33PM Feb 17-

2007 

 Sa edad na 2 buwan 

hangang anim, ang mga 

manok, dapat, ay nasa free 

range. Ibig sabihin ay di sila 

nakatali o nakakulong. 

 Kung di man sila naka 

free range dapat ay isang 

yarda na kahit naka pensa ay 

may sapat na sukat.   

 Kailangan ito upang 

ang ating mga batang man-

dirigma ay lumaki na may 

sapat na ehersisyo. Sapagkat 

kung hindi ay magiging lam-

pa ang mga ito pagdating ng 

panahon. 

 Kung ang mga batang 

manok ay lumaking may 

wastong ehersisyo, titibay ang 

kanilang mga buto, lalakas 

ang mga muscles, at titingkad 

ang mga katangian. 

 Siyempre, pagdating ng 

laban, lamang sila kung ang 

makakalaban ay lumaking 

kulang sa ehersisyo. 

 Pagdating sa pagpapa-

kain mas tipid kung ang ating 

manok ay naka free range. 

Dahil pagalagala nga, ang 

mga ito’y makakakuha ng 

dagdag na nutrisyon sa palig-

id. 

 Pakainin ang mga ito 

dalawang beses isang araw. 

Sa bandang alas siete ng um-

aga at alas kwatro ng hapon. 

Maaari ring bigyan ng kaunt-

ing merienda sa tanghali at 

palitan ang tubig upang ang 

mga mabok natin ay naka-

kainom ng malinis at presko 

na tubig. 

 Sa ating mga kumon 

na sabungero di na kailangan 

na mamahalin na stag devel-

oper ang ibigay natin. Pigeon 

pellets lang na may halong 

grains concentrate ay sapat 

na. Upang di bumaba ang 

protein contents ay haluan 

natin ng kaunting broiler 

starter crumbles (BSC). 

 Halimbawa, kung pa-

ghahalu-haluin natin ang 6kls 

na pigeon pellets, 2kls con-

centrate at 2 kls bsc may halo 

Dalawang buwan hanggang anim (Feb, 2007) 
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man ay may 14% protein. 

Kung ipaghalo natin ang 7kls 

na pigeon pellets at 3 kls na 

concentrate lalabas na 16.8% 

ang protein content ng ating 

feeds. Sapat na ito. 

 Sa bitamina naman ay 

may mga mumurahin na mul-

tivitamins at minerals. Kahit 

ang mahalagang bitamina b12 

ay may mumurahin ding ma-

bibili sa mga botika at agrivet 

stores. 

 Natatandaan ko pa ang 

isang tanyag na sabungero na 

noong araw ay ang sabi mu-

murahing multi vitamin tablet 

lang ang ibigay sa manok. 

Tama siya noon. 

 Nang siya’y may saril-

ing produkto na, ito ang ini-

endorsyo nya kahit ito 

mas mahal nang halos 

limang beses kaysa ka-

raniwang multi-

vitamin tablet. Tama 

parin siya, business-

wise. 

 Magtipid tayo. 

Mas nakaenjoy ang 

sabong kapag di ito 

nagiging pabigat sa 

bulsa. 

 Para sa ating mga ordi-

naryong sabungero mahalaga 

ang magtipid. Tayo nina Juan, 

Pedro, Mang Tomas at Mang 

Erning ay di na dapat pang 

bumili ng mga mamahaling 

pagkain at gamot para sa 

ating mga tinale. 

 Oo, kasi ordinaryong 

pakain lang ay sapat na. Hindi 

naman kaso tipid, ay hindi na 

ito gumagana. Hindi rin na-

man sigurado na ang mama-

halin ay epektibo. 

 Ang nakatatawa pa nito 

ay ang nangyayari ay balik-

tad. Ang mga malalaking 

breeders, dahil sa dami ng ka-

nilang manok , ay ang silang 

nagtitipid. Samantalang 

tayong maliit na mag-

mamanok, dahil 

kaunti lang ang 

manok, ay kakaya-

nin natin ang mama-

halin na pakain. 

 At nakatutu-

wa, may mga tanyag 

na breeders pa na 

nag-iendorso ng 

mga mamahalin na 

pakain at gamot na 

hindi naman nila gi-

nagamit. Maliban lang daw 

kung libre, dahil nga ini-

endorso nila ang mga ito. 

 

 Tayo naman nina Juan, 

Pedro, Mang Tomas at Mang 

Erning ay naniniwala naman 

sa mga advertisements at bili 

lang ng bili. Kaya natin ang 

mamahalin eh, kasi kukonti 

ang manok natin. 

 Pero di na dapat. Sapat 

na rin naman para satin ang 

mga pangkaraniwang pakain. 

Ordinaryong pdp, pigeon 

pellets, concentrate, corn ay 

ok na. 

 Halimbawa, may pi-

geon pellets o katumbas nito 

na may 18% crude protein 

content. Ang concentrate na-

Tipid na pakain  (Feb, 2007) 
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liang nagaganap o maaring 

maganap sa sabungan natin. 

 Sa nagpadala ng men-

saheng ito, maraming salamat 

po at sanay manatili tayong 

nakabantay laban sa anumang 

maaaring makasisira sa in-

tegridad at reputasyon ng la-

rong sabong. 

 Sa atin, mga munting 

sabungero, ang pinakamainam 

na panlaban sa mga sabungan 

na may katiwalian ay ang hu-

wag nang puntahan ang mga 

ito. 

 Mensahe: Gud am po. 

Ako po ay matagal nang suki 

ng dyaryo nyo. Mski wala pa 

column nyo. N22wa po ako s 

mga lathala nyo spgkat maka-

buluhan at praktikal. Pranka 

at d maarte. Nais ko lmang 

pong iparating s inyo ang 

hinaing nming munting 

sabungero na suki ng 1 

sabungan, south of MM. 

Garapal po kc ang sistema ng 

tyopian. Kht malaki papremyo 

s nakpayt sintensya ay 

garapal. 

 Sna po e masilip nyo 

eto dahil kmi po ay naniniwa-

la na ang kabulukan ng 

sabungan na ito ay maaaring 

makahawa at makaapekto 

hindi lng s negosyo nla kundi 

magsilbing batik s integridad 

ng inyong pitak at lathain. 

Mabuhay po kyo at sna s ka-

totohanan lng tyo. ( Mesahe 

pinadala 08:47:32 Feb-22, 

2007) 

 Sana’y nakarating ito 

sa kaalaman ng mga namama-

hala ng sabungan, di lang sa 

tinutukoy na sabungan, kundi 

pati na rin sa ibang mga 

sabungan. 

 Sa nauukulan sa-

na po kung ito’y totoo 

gawan nyo ng paraan na 

ito’y matigil. Kung hin-

di naman totoo, gawan 

nyo parin ng hakbang 

upang ito’y hindi 

mangyari kailan man.

 Makasasama po 

ito, hindi lang sa inyong 

negosyo, kung di pati na 

sa imahe ng pinaka-

mamahal nating larong 

sabong. Palagi po 

nating ipinagmamalaki 

sa lahat na sa sabong 

umiiral ang honesty, fair 

play at sportsmanship. 

Ang sabong ay laro ng magi-

noo. Sana po’y panatilihin 

nating ganito. 

 Ingat po tayo sa pama-

malakad ng ating mga 

pasabong. Ang sabungan kasi 

ay hindi lang lugar kung saan 

ang iba sa atin ay 

naglilibang, ito’y lugar din 

kung saan marami sa atin ang 

naghahanapbuhay ng maran-

gal. 

 Baka madawit po sila 

at madamay sa mga katiwa-

Honesty, fairplay and sportsmanship (Feb, 2007) 
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planohin natin ang mga ga-

gawing hakbang. 

 Mahirap kasi kung 

makagasta ka na ng malaking 

halaga at nakagugol ka na ng 

mahaba-habang panahon at 

sako mo lang madiskobre na 

mali pala ang iyong ginawa. 

 Para sa akin ang mga 

bagay na dapat siguruhin ay 

ang mga sumusunod: 

Na ikaw ay may 

sapat na kabuohang 

kaalaman sa pag-

mamanok, hindi 

lang sa pagpapalahi; 

Na may mailalaan 

kang panahon sipag 

at salapi na batay sa 

iyong layunin; 

Na makahanap ng 

angkop na lugar at 

kaya itong i-

develop; 

Na may maku-

kuhang tauhan o 

mga tauhan na 

mapagkakatiwalaan; 

Na makakahanap ka 

ng makukunan ng 

magagaling na pan-

gasta. 

 Mahirap daw ang pagi-

ging manlalahi ng manok 

panabong. Oo. Mahirap 

ngunit nakagagalak. Biro ba 

naman na makalilikha ka ng 

mga panabong, lalo na’t may 

kakaibang galing, na masasa-

bing talagang hango sa iyong 

talino at sikap. 

 At, palagay ko, ang 

hirap ng pagiging manlalahi 

ay depende lang sa 

iyong hangarin. May 

nagpapalahi na ang 

hangad ay ang man-

gibabaw sa mala-

laking derbies tulad 

ng World Slasher 

Cup, Bakbakan Na-

tional Stag Champi-

onship, at iba pang 

naglalakihang torneo. 

Napakahirap maka-

mit ang layuning ito. 

 Subalit kung 

ang hangad natin ay 

yon lang makabuo ng 

isang linya ng mga 

panabong na maaring 

isabak sa mga 

hakpayt at maliliit na 

derbi, hindi siguro 

gaano kahirap. 

 Tandaan lang na anu-

man ang ating hangarin at 

layunin sa ating pagpapalahi, 

dapat ay may mailaan tayong 

batay na salapi, panahon at 

sikap. 

 Bago tayo mag-

umpisang magpalahi dapat 

ay tayahin natin ang ating 

mga kakayahan at limitasy-

on. Pagkatapos ay alamin at 

Ang pagiging manlalahi (Feb, 2007) 
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ng laban ay tugma sa 
iyong hinahangad. 

 Subalit ang pinaka-

mahalaga sa lahat ay kung 
ang manlalahi na bibilhan 

mo ay mapagkakatiwalaan 
ba. Marami kasi sa mga 

dapat alamin, tulad ng 

pagka puro ng pangasta; 
kung ito bay inbred o hin-

di; patina kung ito nga bay 

nanggaling sa linyadang 
lamang sa panalo, ay mga 

impormasyon na ang man-

lalahi lang ang naka-
kaalam at makapagsabi. 

 Tandaan na ang 

salita ng isang manlalahi 
ay sing halaga lang ng 

kanyang katapatan at rep-

utasyon. 
 Kung sabagay, kara-

mihan sa mga tanyag na 

manlalahi ay mapagka-
katiwalaan. Dahil yong 

mga hindi tapat ay di nag-

tatagal sa larangan ng sab-
ong. 

 Oo, madali na nga-
yon makahanap ng mga 

materyales para sa 

pagpapalahi. Madali nang 
makuha ang mga numero 

ng telepono ng mga man-
lalahi, dahil sa naglala-

basang magazine at 

palabas sa tv tungkol sa 
sabong, kung  saan ang 

mga ito’y nakalathala o 

makikita. Ang dami na rin 
ng mga napakagaling na 

linyada na nasa kamay na 

ng mga pinoy na man-
lalahi. 

 Wika nga, pera na 

lang ang kailangan. 
 Ngunit ganito ba tal-

aga ito kadali? 

 Hindi. Kailangan 
din ang sapat na kaalaman 

sa pagpili. Ang tukmang 
pagpili ay siyang susi sa 

tagumpay sa sabong. Ito 

ma’y mapasa pagpapalahi 
o sa labanan sa sabungan. 

 Paano ba ang tuk-
mang pagpili ng pangas-

ta? 

 Una ay alamin kung 
ang ito’y galing sa isang 

linyada na nagpapanalo. 

 Kilatising mabuti 
ang hugis at hipo ng ka-

tawan, ang balanse, ang 

gara ng lakad at galaw, at 
iba pang katangiang 

pisikal. Dapat ang mga 

itoy tukma sa mga katan-
giang pisikal ng magaling 

na manok. 

 Ibitaw. Alamin 
kung ang galing at istilo 

Ang magagaling na pangasta (Feb, 2007) 
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nito. Mainam kung maka-
kakain ang inahin ng da-

mo o gulay. Lalo itong 

sisigla. 
 At, tiyakin na ang 

kinalalagyan ng inahin ay 
may hindi bababa sa 12-

14 oras ang liwanag. Kaya 

sa mga malalaking pala-
hian ay may ilaw ang mga 

breeding pens. 

 Magtipid. Bawat pi-
so ay mahalaga sa atin, 

mga munting sabungero. 

 Tanong: Anong 
pagkain at gamut po bng 

maaring ibigay sa inhin 

para malakas ang pag-
itlog at malusog ang 

sisiw? (10:04:22AM Feb 
22-2007) 

 Tulad ng palagi 

kong sinusulat dito, hindi 
na kailangan ang mama-

haling patuka. Mas naka-

ka-enjoy kasi ang larong 
sabong kung di ito magi-

ging pabigat sa bulsa. 

 At sa atin na mga 
masang sabungero, ang 

kaunting halagang ma-

titipid natin ay malaki na 
rin ang maitutulong sa 

ating budget. 

 Sa halip na mga 
mamahalin at branded na 

laying o breeders pellets 

ang ibigay natin, pag-
tiyagaan na lang natin ang 

pigeon pellets o kaya ang 

katumbas nito na gawa 
para sa manok. 

 At sa halip na ang 
ihalo natin sa pellets ay 

mamahalin na condition-

er grain mix, ay pangka-
raniwang grains concen-

trate na lang. 
 Oo. 80% na pigeon 

pellets at 20% na concen-

trate ay sapat na na patu-
ka sa mga inahin. 

 Bigyan din pamin-

san-minsan ng mumu-
rahing vitamin A, D at E 

at minerals na calcium at 

phosphorous. Mas 
mainam yong ihalo 

mo sa inuming tubig 

kaysa tabletas o kap-
sula na kailangan mo 

pang isubo paisa-isa. 

 Makatutulong 
din ang vitamin b12 

na injectable. Isang 

turok lang sa bawat 
dalawang linggo ay 

sapat na. Mahalaga 

lang na hindi mataba 
ang inahin. Dahil hihi-

na ang pangingitlog 

Pakain sa inahin (Feb, 2007) 
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 Ang gagawin nga-
yon ng manlalahi ay mag-

subasta ng 50 piraso, 

maaaring stags o bull-
stags, dahil madalian ang 

pangangailangan. 
Tandaan, malimit 

mangyari ang ito sa mga 

buwan ng Hunyo, Hulyo 
at Agusto. 

 Sa susunod, pag-

uusapan natin ang iba 
pang pagkakataon kung 

kalian maaaring makabili 

ng mamahalin sanang 
manok sa mas mababang 

halaga. 
 

 May kataasan ang 
halaga ng mga manok 

panlaban ngayon. Ang 

mga first class na panla-
ban na galing sa mga tan-

yag na palahian ay aabot 
mula 10 hanggang 15 

libong piso bawat isa. 

 Maswerte na tayo 
kung makakabili ng 

magaling at de kaledad na 

panlaban sa halagang 
mababa sa 5 libong piso. 

 Subalit may mga 

pagkakataon at panahon 
kung kailan maaari 

tayong makakuha ng 

magagaling na panlaban 
sa mas mababang halaga. 

 Surplus. Ang ibig 

sabihin ng surplus ay so-
bra. Ito ay nangyayari sa 

mga palahian sa mga bu-

wan ng Hunyo hanggang 
Agosto. Dahil ito ang 

panahon ng pag-harvest o 

pag-ani ng mga stags gal-
ing sa range. 

 

 Ang mga surplus ay 
hindi reject kundi mga 

sobrang manok na wala 

nang mapaglalagyan. 
 May dalawang uri 

ng surplus. Ang una ay 
ang nagmumula sa har-

vest ng nakaraang taon. 

Bullstags na ang mga ito, 
edad 17-19 months. 

 Ang pangalawang 

uri ng surplus ay nangga-
galing sa kasalukuyang 

harvest. Stags ang mga 

ito, 6 months ang edad. 
 Mangyari kasi, 

halimbawa’y 100 piraso 

lang ang magkakasya sa 
cord area ng palahian. At 

may nakatira pang 50 

pirasong bullstags mula 
sa nakaraang taon, sama-

katuwid ay 50 na lang 

ang bakante. 
 Kung sa kasalu-

kuyan ay aabot ng 100 

stags naman iyong 
maaani, eh may 50 pira-

song walang kalalagyan. 
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Kung may iba na namang ma-

gustuhan bibilhin na naman. 

 

 Darami ng darami ang 

kanilang manok hanggang sa 

ipamigay na lang nila o 

kaya’y ibenta ng mura. 

 

 Kaibigan. Ang pinaka-

mainam na pagkakataon ay 

ang maging kaibigan ang 

manlalahi ng mga manok na 

iyong napupusuan. Makukuha 

mo sa mas murang halaga ang 

kanyang mga manok. Kung 

minsa ay libre pa. Makakapili 

ka pa sa mga pinakamagaling, 

dahil magkaibigan kayo. Sa-

makatuwid ay labas-pasok ka 

sa kanyang palahian at ma-

susubaybayan mo ng husto 

ang mga pangyayari. 

 Ang iba pang pagka-

kataon at panahon kung kal-

ian maaari tayong makabili 

ng de kaledad na manok sa 

mababang halaga ay ang mga 

sumusunod: 

 

 Off-season stags. Ang 

mga stags na ipinanganak o 

pisa sa mga buwan ng Disy-

embre, Enero at Pebrero ay 

siyang linalaban sa mga stag 

derbies. Ito ang tinatawag na 

banded stags. 

 

 Dahil pwede ang mga 

ito sa stag-derbies, mahal ang 

benta sa mga banded stags. 

 

 Ang mga stags naman 

na pisa sa buwan ng Marso 

pataas ay di magagamit sa 

stag derbies. Ito ang mga off-

season stags. Dahil matagalt-

agal pa bago mailaban ang 

mga stags na ito, eh mas mu-

ra ang benta ng mga ito 

kaysa sa mga nauna nilang 

kalahi. 

 

 Stop-breeding. Kung 

ang manlalahi ay hihinto na 

at magreretiro , malamang, 

ibibigay na lang nito ang 

mga natitirang manok sa mu-

rang halaga. 

 

 Hobbyist. Mga 

nagpapalahi na ang tanging 

hangad lamang ay kagalakan. 

Ang ganitong uri ng man-

lalahi ay walang paki kung 

siya’y kikita o hindi. Kara-

mihan sa kanila ay kayang 

magpalit ng materyales taon-

taon. Kung ano ang kinagi-

giliwan nila ay binibili at gi-

nagamit sa pagpapalahi. 
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 Tanong: Ok lng po bng 

ipares ang inahin ko sa 

kanyang pamangkin? Sir hin-

di po ba mka apekto sa genes 

ng aking mga sisiw dahil ang 

brodcock ko anak ng kaptid 

ng inhin ko? Gus2 ko i2ng 

mga lahi na ito dahil madlas 

manalo, hindi ba ito 

makapek2 sa kanilang win-

ning %? (10:48:35AM feb 27-

2007) 

 Ang pamamaraang ito 

sa pagpapalahi ay isang uri ng 

inbreeding, bagaman hindi 

gaano ang tindi. Ok lang ito. 

Lalo na kung sadyang inbred 

ang gusto mong ipalabas. 

 Ang inbreeding ay ang 

pagpapalahi ng magkamag-

anak. Ibig sabihin ay ang tat-

yaw at ang inahin ay may 

magkaparehong ninuno sa 

loob ng 4-6 henerasyon o 

salinlahi. 

 Ginagawa ang inbreed-

ing upang maisapuro ang mga 

katangian na ibig nating isalin 

sa susunod na henerasyon. Ito 

ang tinatawag na “to purify”. 

 Ang pagpurify ng mga 

magagaling na katangian 

upang ang mga itoy mas 

madaling maisalin sa mga 

sumusunod na henerasyon, 

ay ang layunin ng pag in-

breeding. 

 Subalit, may malaking 

posibilidad din na sa halip na 

ang mga positibong katangi-

an o kakayahan, ang mga 

negatibo ang mapurified. Ka-

pag ito ang mangyari ay 

masama ang epekto ng in-

breeding. Ito ngayon ang 

tinatawag na “inbreeding de-

pression”. 

 Kaya ang sagot sa 

katanungan ng nagtext sa 

atin kung di ba maka-

kaapekto ang kanyang 

pagpares ng tiyahin at pa-

mangkin ay oo, maka-

kaapekto. Ang epekto ay 

maaaring mas makakabuti sa 

kanyang nagpapanalo nang 

lahi, o maaari ding maka-

kasama. 

 Ganyan lang naman 

talaga ang pagpapalahi. May 

grasya, may disgrasya. 
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tin ibatay. Una, kung hindi 

tapat ang nagpapalahi ay 

pwede niyang sabihin na ang 

kanyang manok ay pure lem-

on, kahit ito’y may halo. Pan-

galawa, wala naman talagang 

puro na genes kung manok 

ang pag-uusapan. 

 Lahat naman ng lahi ng 

manok ay nagsimula sa pa-

ghalohalo ng dalawa, tatlo, o 

mas marami pang lahi. 

 Kaya, huwag na nating 

isipin kung ano ang pangalan 

ng lahi ng manok. Hanapin 

natin ang magaling na manok, 

hindi ang katanyagan ng pan-

galan ng lahi. 

 Tanong: Gud pm ano 

po ba ang lahi ng manok ang 

mgagandang pumalo at 

madiskarte sa laban? 

(02:45:05AM feb 27-2007) 

 Napakahirap sagutin 

ang mga ganitong katanun-

gan. Lalo na kung sa pama-

magitan lang ng pagtetext. 

 Oo, ang iba’t-ibang lahi 

ng manok dapat ay may kani-

kanilang istilo sa pakipagla-

ban. 

 Halimbawa ang lemon 

ay dapat mautak at magaling 

sa cutting. Ang hatch naman 

ay malakas at matibay. Ngunit 

ang totoo ay hindi sa lahat na 

pagkakataon ay nagkakatotoo 

ito. May lemon na di 

gaanong mautak. May hatch 

naman na hindi matibay. 

 Kahit anong lahi o 

linyada ay may magagaling 

at may mga bulok. Kaya hin-

di tama na ibatay natin ang 

ating pagpili ng manok sa 

pangalan o sa katanyagan ng 

lahi. 

 Dapat ang pagpili na-

tin ay batay sa kakayahan at 

katangian ng indibidwal na 

manok. Huwag pangalan ang 

habulin natin. Dapat ang gal-

ing ang ating gawing batayan 

sa pagpili. 

 Hindi kasi garantisado 

kung sa pangalan ng lahi na-

Walang magandang lahi (March, 2007) 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 

ROOSTERMAN 
 Chain of  truthful information. Aside from the thousands of 

friends and followers on Facebook who read or subscribe to 

Roosterman, there are also thousands of others in our email list 

who can read Roosterman. And, readers forward copies of 

Roosterman to contact and friends who then forward their copies 

to more contacts and friends.  

 Roosterman, your online magazine on the rooster game 

 is free. Free copies, free advertisement. 



 

 

ang ating pakain. (Habang pa-

laki nang palaki ang sisiw ay 

palaki din ang butil ng corn 

grits na iyong  ihahalo). 

 Ang ating halo ngayon 

ay may 18-19% protein pa rin. 

Pero dahil bsc na ang ating 

panghalo sa halip na booster o 

kayay mamahaling stag devel-

oper, mas makakatipid tayo. 

 Di ba, mahalaga sa 

ating mga pangkaraniwang 

sabungero ang magtipid? 

 Araw araw ay marami 

akong natatanggap na mga 

text tanong kung ano ang 

dapat ipakain sa manok pan-

laban. 

 Ang iba ay gustong 

malaman paano ang pagpapa-

kain ng sisiw. Ang iba ay 

kung paano ang pagapapakain 

ng binatilyo sa range. Ang iba 

naman ang pakain naman sa 

malapit nang ilaban ang gus-

tong malaman. Kaya gawin 

natin itong paksa dito sa mga 

talakayan natin. Unahin natin 

ang wastong pagpapakain ng 

sisiw. 

 Sa unang buwan ay pa-

kainin ang sisiw ng chick 

booster. Puro chick booster 

ang ibigay sa unang tatlong 

linggo. Walang limit. Araw’t 

gabi may pagkain dahil inii-

lawan naman ang sisiw sa ga-

bi, kaya pwede silang kumain 

kahit gabi. 

 Sa ikaapat na linggo ay 

dahan-dahang haluan ng yel-

low corn grits ang booster 

upang bahagyang bumaba ang 

crude protein content. 

 Sa unang araw ng 

ikaapat na linggo ay haluan 

ng 5% na corn grits. Sa 

ikalawang araw, 10%, 

sa ikatlong araw 15%; 

sa ikaapat 20%; sa 

ikalima 25%; at sa ika-

anim na araw 30%. 

 Samakatuwid, 

pagkatapos ng unang 

buwan ang ating pakain 

ay may 70% chick 

booster at 30% corn 

grits. Mula sa 22-23% 

crude protein kung pu-

ro chick booster ang 

pakain, ito ay bababa. 

Nasa 18-19% na nga-

yon ang crude protein 

ng ating halo. 

 Sa pangalawang bu-

wan ay dahan-dahan nating 

alisin ang chick booster at 

palitan ng broiler starter. 

Crumble (bsc). 

 Mula sa 70% booster, 

30% corn grits ay gawing 

60% booster, 10% corn grits 

at 10% bsc. Pagkatapos ay 

gawing 50% booster, 30% 

corn grits, at 20% bsc. 

Ipagpatuloy ang ganito 

hangang tuluyan nang mawa 

la ang booster at maging 

70% bsc at 30% corn na lang  
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 Halimbawa, hindi na-

man siguro gaano ang pagka-

kaiba ng epekto ng pigeon 

pellets na may 18% protena sa 

epekto ng branded na high 

protein pellets na may 22% 

protein. Pero ang dagdag sa 

presyo ay sobra sa doble. 

 Samakatuwid hindi bas-

ta-basta matatalo ng ordi-

naryong manok ang na-

pakagaling na manok dahil 

lang sa deprensya sa pakain. 

 Para sa akin maas ma-

halaga pa rin ang kaledad at 

abilidad ng manok. Kahit mu-

murahin basta wasto lang  na 

pakain at gamot, ayos pa rin. 

 Tanong: Sir gud pm 

po. Kababasa k lng po ng 

Llamado. Bakit po mumu-

rahing vitamins lng ang rek-

omenda nyo para s mga 

manok pangkondisyon? So-

bra tipid nmn po. 

(11:11:12AM Mar-1-2007). 

 

 Kasi sa una sa lahat pa-

ra  sa akin po ay mas 

nakakagalak ang pagsasabong 

nating mga masang sabungero 

kung hindi ito gaanong pabi-

gat sa bulsa. 

 At ako’y may panini-

wala na ang kaibahan ng 

epekto ng mamahalin na pa-

kain o gamot sa mumurahin 

ay hindi sapat o angkop sa 

malaking kaibahan sa presyo 

ng mga to. 

 Ito ay dahil, siyempre, 

makakarga sa presyo ng mga 

mamahaling pakain at gamot 

ang gastos sa packaging, ad-

vertising, commercials, pro-

motions at iba pa. 

 Ang pinakamahalaga 

ay ilagay natin sa ating isipan 

na ang sisiguruhin ay ang 

kaledad at abilidad ng manok 

at hindi ang pakain at gamot. 

 Maliit lang ang pagka-

kaiba ng epekto ng mamaha-

lin na pagkain at gamot sa 

mumurahin, basta ba ayos 

lang na mumurahin. 

K lang ang murang gamut, pakain (March 2007) 
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 Sa tingin ko ang kumbinasyon ng 

pagiging high strung ng mga manok na 

nakuha ni Eric at ang napakalaking pagka-

ka-iba ng kapaligiran ng Campuestohan at 
Pasay ang ugat ng problema. 

 Unang una ay dapat sigurong 

bigyan ni Eric ng mahabahaba pang 

panahon, sapat upang ang mga manok ay 

maka-adjust sa bago nilang tirahan. 

 At siguro, kailangan bigyan ang 

mga ito ng extra tender loving care. 

 Dapat ang mga ito ay palagaing 

hinahawakan at hinihimashimas ng han-

dler, at dahandahan kung ilapag, hindi 

basta lang itapon. 
 Yong mga manfighter ay dapat 

dahandahan kung kukunin. Ang wastong 

pagkuha kung ito ay naka-cord ay hawak-

an ang tali ngunit huwag hilahin ang 

manok papunta sa iyo. Ikaw ang dahan-

dahang lumapit sa manok. Huwag kang 

matakot, total kung papaluin ka hawak mo 

naman ang tali at pwede mo itong hilahin 

kung akmang papalo ang manok. 

 Makakatulong din kung mag-

susuot ka ng gloves at long-sleeves upang 

hindi ka matuka o masaktab kung mata-
maan ng palo. Sa ganitong ayos ay kam-

pante ka na dahandahang lumapit sa 

manok. 

 Mahalaga na magkapalagayang 

loob ang tao at ang manok. Ang manok ay 

may buhay at puso, na marunong mag-

sukli ng pagmamahal. 

 Makaktulong din siguro kung 

ibitaw ng malimit and mga ito, ngunit 

dalawa o tatlong buckles lang, at malapit, 

mga 4 feet lang ang layo, sa pagbitaw 
upang ang manok na magpapauna ay pata-

maan kaagad ng kalaban. Sa kalaunan ito 

ay madadala at magbabantay na. 

 

 Tanong: Paano pagagalawin ng 

maganda ang isang manok na malamig at 

mamamalo na sa tao, ang focus wala sa 

kalaban? 
 Sayang kasi malakas pumalo 

kaso nagpapauna pero pag nakapalo ma-

lakas sigurado pag tinama 1 palo lang. 

Ilalaban ko po sa april. 

 Problema ko po lagi yan sa mga 

manok. Pagkinuha sa farm ok sila pag-

dating dito nag-iiba ayaw na paluin ang 

kalaban gusto muna maunahan pero pag 

sa bundok sila magagaling pag nag select 

ako! 

 Ang farm ay nasa Campuestu-
han, Negros Occidental, 3000 ft  above 

sea level, ang conditioning dito sa Pasay 

po. 

 Sa bundok namamalo ng tao kasi 

hindi sila nahahawakan sa sobrang dami 

almost 1 thousand heads kasi manok ng 

uncle ko dun. Halos lahat salbahe kasi 

hindi nahihipo parang mga wild. Pero 

magagaling sila doon, pagdating dito 

nagpapa-una. (Eric Delleva, 10:33:45AM 

March 2-2007) 

 Maganda ang kasong ito. Kaya 
hiningi ko ang permiso ng nagtext na 

ilagay ko sa pangalan niya, kahit natin ito 

nakaugalian dito. 

 May mga tinatanong pa ako kay 

Eric kaya minabuti niyang tumawag at 

mag-usap kami ng matagaltagal. 

 Napag-alaman ko na may ibang 

kumukuha ng manok ng uncle niya pero 

hindi nakaranas ng ganitong problema. 

Itinanong, at napag-alaman ko na ang 

mga lugar na pinagdadalhan ng mga 
manok ay probinsya din at hindi sa lung-

sod tulad ng Pasay. 

 Inalam ko rin kay Eric kung nak-

asubok ba siyang kumuha ng manok gal-

ing sa ibang breeders at lugar. Sagot ni-

ya’y oo at hindi nagkaproblema ng ganito. 

 Sinabi ko sa kanya na lahat ng 

manok pag nilipat sa ibang lugar ay mag-

off pagkatapos ng 4 na araw at manunum-

balik lang ang kakayahan paglipas ng 

higit isang buwan. Sabi naman ni Eric 

tatlong buwan na sa kamay niya ang mga 

nagkaproblemang manok at hindi nanun-
umbalik ang abilidad. 

 Napakagandang case studying 

problema ni Eric 

 Ang problema ni Eric Delleva 

ng Pasay City ay kung bakit ang mga 

manok na magagaling pagkuha niya sa 

kabundukan ng Campuestohan, sa Ne-

gros Occidental ay nag-iiba ang galaw 

pagdating sa Pasay. Wala na itong focus 

sa kalaban at nagpapauna. 

 Bagama’t ang manok ay 
talagang mag-off paglipas ng ilang araw 

pag nilipat sa ibang lugar at nanunumba-

lik lang ang galing pagkatapos ng ma-

higit isang buwan, sa kaso ni Eric ay 

lampas tatlong buwan na hindi pa rin 

nanunumbalik ang dating kakayahan. 

 Dalawa ang naiisip kong posi-

bleng sanhi ng problema. 

 Una ay nasa bloodline ito. May 

mga linyada ng manok na tinatawag na 

“high strung”. Kalimitan ang mga ito'y 

manfighter o maiilap. 
 Madali ito silang maapektohan 

ng kahit anong sanhi ng “stress” tulad ng 

pagkahapo, pahbibiyahe, panibagong 

kapaligiran, at iba pa. 

 Ang pangalawang posibleng 

sanhi ay ang napakalaking pagkakaiba 

ng environment o kapaligiran ng Cam-

puestohan at Pasay City. 

 Ang Campuestohan ay 3,000ft 

above sea level, maraming punong kahoy 

at halaman; presko ang hangin; at mal-
amig ang temperatura. Ibang-iba sa Pa-

say City. 

 Sa Pasay ay maingay at may 

polusyon ang hangin. Malamang din na 

di gaaano ang kalakihan ng manukan ni 

Eric sa Pasay di tulad ng farm na nasa 

Campuestohan kung saan naikasya ang 

halos isang libong manok. 

Magandang case study (March 2007) 
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 Isang araw bago ang laban 

ay pakainin sa umaga ng 60% sa 

nakaugaliang pakain at 40% 

cracked corn. Sa hapon ay gawing 

40% nalang ang nakaugaliang pa-

kain at 60% na ang cracked corn. 

Bawasbawasan ang dami ng paka-

in. Bawasan ng mga 10 grams ang 

nakaugaliang dami. 

 Kontrolahin din ang pag-

inom ng manok sa hapon, isang 

araw bago ang laban. Huwag 

palampasin sa pito o walong sipsip. 

 Kinaumagahan sa araw ng 

laban 80% na ang cracked corn at 

20% nalang ang nakaugaliang pa-

kain. Kalahati o ¾ lang ng nakau-

galiang dami ang ibigay depende 

sa itong tantya kung anong oras 

ang laban. Hangang 5 sipsip na 

lang ng tubig ang ibigay. 

 Sa lahat ng pagpapakain ay 

pwede mong haluan ng eggwhite 

ang pakain. Kaunti lang kong tama 

lang ang body moisture at marami 

kung medyo tuyo na ang manok. 

 Ang body moisture ay mal-

alaman sa ipot. Kung basa ang ipot, 

sobra ang moisture, kung tuyo na-

man, ibig sabihin ay kulang. 

 Dapat ay “empty” o walang 

laman ang bituka ng manok sa oras 

ng laban. Malalaman mo ito sa 

dami at uri ng ipot. Ang ipot ng 

manok na “empty” ay kaunti, 

medyo puti, at basa. 

  Sir ako si Ver tga 

Cebu, sa mga araw ng pointing 3 

days before fight unsa man ang 

ipakaon sa umaga at sa hapon. 

(12:18:00PM Mar-2-2007) 

 Ang tinatawag natin na 

“pointing” ay ang ginagawa natin 

sa huling araw bago ang laban. 

 Nais natin na ang manok ay 

nasa tuktok ng kanyang kakaya-

hang pisikal at mental sa oras ng 

laban. 

 Naaabot ang kalagayang ito 

sa pamamagitan ng sapat na pah-

inga, tamang pagkontrola ng 

pagkain at tubig at wastong pama-

mahala ng “stress”. 

 Bago natin sagutin ang 

katanungan ni Ver ay ihahayag 

muna natin ang kahalagahan ng 

tamang pakain sa panahon ng 

pointing. 

 Kailangan ng manok ng 

enerhiya sa oras ng laban. At alam 

natin na sa mga sustansya, ang car-

bohydrates ang makapagbibigay 

ng mas maraming enerhiya sa mas 

madaling panahon. 

 Kaya habang palapit ang 

araw at oras ng laban ay kailangan 

na parami ng parami ang carbohy-

drates na ibinibigay natin sa 

manok. Ang tawag dito ay “carbo-

loading”. 

 Ang mga pagkain na 

mataas sa carbohydrates ay ang 

mga grains tulad ng palay, mais, 

trigo at oats. Samakatuwid ang 

mga ito ang dapat damihan sa ating 

templada habang palapit ng palap-

it ang laban. 

 Sa mga ito ang mais ang 

may pinakamataas na M.E. o me-

tabolized energy. Dahil dito, ang 

mais ang malimit na ginagamit na 

pangunahing sangkap ng ating 

pointing feed. 

 Maliban sa carbohydrates, 

mahalaga rin ang moisture control 

sa pakain sa panahon ng pag po-

pointing. Kaya ang iba pang ma-

halagang sangkap ng pointing 

feed ay ang pellets, pangpatuyo at 

ang egg white, pangbasa ng ka-

tawan. 

 Ito'y mga halimbawa lang. 

May iba pa kasing sangkap na 

parehas lang ang epekto. 

 Ang carboloading ay ang 

unit-unting pagdagdag ng carbo-

hydrates sa pakain ng ating manok 

kung palapit na ang laban. Dahil 

kailangan ng manok ng dagdag na 

enerhiya para magamit sa bakba-

kan. 

 Sa lahat ng sustansya ang 

carbohydrates ang may pinaka-

maraming maibibigay na enerhiya 

sa mas madaling panahon. 

 Kung tayo ay magkakarbo

-load, umpisahan ang pagka-

carboload dalawang araw bago 

ang laban. 

 Dalawang araw bago ang 

laban ay pakainin sa umaga ng 

halo na 80% sa nakaugaliang pa-

kain at 20% cracked corn. Sa 

hapon ay ganoon din. 

Pakain sa pointing (March 2007) 
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titirang pagkain sa balunbal-

unan o manok na may laman 

pa ang bituka. 

 Ganoon din ang tubig o 

sobra ang moisture sa ka-

tawan. Pabigat ito at sagabal 

sa paggalaw ng manok sa oras 

ng laban. 

 Ang sobrang tubig ay 

nakakaapekto din sa muscles. 

Ang manok na sobra ang 

moisture sa katawan ay hindi 

lang mabagal, ito ay hindi pa 

magka-”cut” at mahihirapang 

pumatay sa kalaban. 

 Ngunit mag-ingat. Hu-

wag naman sobrang tuyo o 

sobrang gutom, at ang manok 

ay magiging “off-point”. Ibig 

sabihin paso. 

 Bakit nga ba dapat 

gutom at empty ang manok at 

tuyo ang katawan sa oras ng 

laban? 

 Una dapat natin isipin 

na ang pagkain ay hindi agad-

agad makakapagbigay sa 

manok ng mga sustansya na 

magiging enerhiya na mag-

agamit sa laban. 

 Dadaan muna ito sa 

proseso. Ang patuka ay 

tinutunaw muna, at tinatabi 

ng katawan ang mga sus-

tansya. Ang sustansya naman 

ay iniipon ng katawan bilang 

reserbang enerhiya na mag-

agamit sa laban. 

 Samakatuwid ang ener-

hiya na gagamitin sa oras ng 

laban ay nagmula sa mga 

patuka sa nakaraang mga ar-

aw. Kung pakakainin ang 

manok ng normal na 

pagpakain ilang oras bago 

ang laban, di na magagamit 

ang sustansya nito para sa 

laban. Magiging pabigat na 

lang ang ito. 

 Bukod sa pagiging 

pabigat, ang katawan ay 

gumagamit po ng enerhiya 

upang tunawin ang pagkain. 

Ang pagkabusog ay sagabal 

din sa sirkulasyon ng sugo at 

oxygen sa buong katawan at 

sa utak. 

 Kapag busog, ang ka-

tawan ay hindi makaka-

perform 100%. At taliwas sa 

komon na paniniwala, ang 

manok na gutom ay mas ma-

bilis at malakas pumalo 

kaysa manok na may na-

Tamang pagkagutom (March, 2007) 
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 May nabasa 

akong artikulo 

tungkol sa isang pam-

ilya ng sweater ng 

isang tanyag na man-

lalahi kung saan nak-

asaad na ang kanyang 

sweater ay dapat ila-

ban na puno at buka 

ang katawan ngunit 

dapat ay magaan at 

tuyo. 

 Ang akin na-

mang sariling pami-

lya ng sweaters na 

ang tawag ko ay 

“ponkans” ay 

kailangan na ilaban 

na puno pero medyo 

may konting moisture 

ang katawan. 

 Sa palagay ko, tulad ng 

iba pang lahi, ang sweater ay 

may ibat-ibang pamilya at uri, 

na hindi magkakatulad ang 

kumposisyon, samakatuwid 

ibaiba rin ang characteristics. 

 Kaya siguro dapat kila-

lanin natin ang indibidwal na 

pamilya o indibidwal na 

manok at huwag natin ibatay 

ang ating paghahanda sa pan-

galan ng lahi. 

 Tanong: Gud 

am mr bajenting. I 

once had a talk wid a 

handler and during d 

course of our conver-

sation, he told me dat 

d secret of condtion-

ing d sweater to win 

is to fight it na hndi 

msyado malapad ang 

katawan ung di cya 

punongpuno . Any 

comment on dis? TY. 

(09:41:33AM Mar-6-

2007) 

 

 Sagot natin: I 

dont know f it cud b 

gnerally stated dat 

way. I wud say it may 

vary from one family of 

sweater to another. Also f i 

cud avoid it i wont fyt chick-

ens na manipis ang katawan. 

 

 Oo. Ang pagkakaalam 

ko hindi pareho ang charac-

teristics ng lahat ng pamilya 

at uri ng sweaters. Posible 

tama ang sinabi ng handler na 

nakausap ng nagtanong sa 

atin na gusto ng sweater na 

ilaban na di malapad ang ka-

tawan, kung ang batayan ay 

ang kanyang sariling kara-

nasan. 

 Ngunit hindi naman 

siguro lahat-lahat ng sweater 

ganito ang gusto. Kasi napa-

karami na ng pamilya at uri 

ng sweaters sa ngayon at 

ibaiba ang kanilang genetic 

na kumposisyon kaya mala-

mang ibaiba rin ang kanilang 

ugali at pangangailangan. 

Katawan ng sweaters (March, 2007) 
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marami-rami ang inyong mga 

tinale dahil hindi mo kayang 

tandaan ang bawat isa. 

 Ilagay sa talaan ang 

timbang, hipo, kalaban, at 

antas ng performance ng in-

yong manok sa bawat pag-

bitaw. Sa pamamagitan nito 

ay malalaman mo at makiki-

lala ng maigi ang iyong 

panabong. 

 Oo, kilalaning mabuti 

ang iyong manok.  “Know 

your cock by heart, its more 

than halfway to victory.” 

 Ang tao at ang kanyang 

ibon dapat ay tunay na 

magkakilala. Kailangan alam 

mo ang indibidwal na pan-

gangailangan, hilig at gusto 

ng bawat isa sa iyong mga 

panlaban. 

 Kilalanin at mahalin 

ang iyong manok ng taos 

puso at kalahati ng laban ay 

naipanalo mo na. Oo, mahalin 

ang manok. Dahil ito ay may 

buhay at nakakaramdam at 

marunong magsukli ng pag-

mamahal. Alamin, hindi lang 

kung ano ang tamang timbang 

panlaban o “fighting weight” 

nito, kundi pati na kung mas 

magaling ba ang galaw nito 

kung pinapakialaman o mas 

magaling kung hinahayaan 

lang sa fly pen o sa cord. 

 May mga manok na 

gustong malimit na ilipat ng 

kinalalagyan. Gusto nila na sa 

isang araw ay maraming 

beses silang hinahawakan at 

linilipat galing sa cord papun-

tang fly pens, tapos sa scratch 

box, sa 3x3 at balik na naman 

sa cord. 

 May mga manok na-

man na gusto ang pinaba-

bayaan lang sa isang sulok o 

kinalalagyan sa buong araw. 

Mas magaling ang mga ito 

kung di gaanong ginagalaw 

at pinakikialaman. 

 Alamin din ang ta-

mang hipo. Alamin kung 

gusto nito na mas tuyo ang 

katawan o mas magaling 

kung medyo basa. O kaya’y 

puno at malapad. 

 At saka mahalaga ang 

pagtala sa bawat pagbitaw. 

Ang talaan o sparring record 

ay kailangan lalo na kung 

Kilalanin ang inyong manok (March, 2007) 
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pling pakain ay sapat na basta 

husto at sapat ang abilidad at 

kalidad ng manok. 

 Sa madaling araw ay 

nagpapailaw ako. Dalawa o 

tatlong beses isang lingo ay 

pinapalakad ko ang mga 

manok at sinasampi. Pagkata-

pos ay inilalagay ko sa scratch 

box bago balik sa cord. 

 Bandang tanghali ay 

inilalagay ko sa fly pens o 

conditioning pens. Pag hindi 

na mainit ay binabalik ko na 

ang mga ito sa cord. 

 Maliban lang kung may 

espesyal na pangangailangan, 

ganito lang kasimple ang 

aking pag-eersisyo sa manok. 

 Hindi natin kalian man 

matuturuan ang manok kung 

paano lumaban. Hindi matu-

turuan ang manok na dapat ay 

umangat siya o mag-abang o 

kayay paluin ang kalaban 

kaagad pagdating sa ibaba. 

 Ang mga ito ay likas na 

nasa manok dahil ang mga ito 

ay nasa genes at wala sa train-

ing. Ang magagawa lang na-

tin ay ang panatilihin o 

kaya’y bahagyang paigtingin 

ang mga kakayahang ito. 

 May mga sabungero na 

sa hangarin na maging 

“super” ang kanilang mga 

panabong ay binabatak ito ng 

husto sa training. Ang iba na-

man ay binibigyan ng ster-

oids, hormones, stimulants at 

kung anu-anong uri ng ar-

tipisyal na conditioning aids. 

 Subalit ang napag-

alaman ko galling sa mga 

master cockers ay walang uri 

ng training o droga na maka-

kapagpapagaling sa isang 

mahinang manok. Sa halip, 

ang sobrang training at pag-

bigay ng droga ay maaari 

pang makasama sa isang sa-

na ay magaling na manok. 

 Sa mahabang panahon 

ng aking pagmamanok, pag-

mamasid, pag-aaral, at pag-

tatanung-tanong, ay may na-

buo akong prinsipyo sa pa-

ghahanda ng manok. 

 Sa palagay ko hindi 

dapat batakin ang manok . 

Simpleng ehersisyo at sim-

          Huwag sobrang batak (March, 2007) 
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para sa ikalawang round. Sa 

ikalawang pagkakataon ay 

malayo na ang distansya. Hi-

nahayaan naming silang 

magpaluan ng 6 hanggang 8 

beses bago paghihiwalayin. 

 Ngunit tandaan na agad 

paghiwalayin ang mga manok 

pag isa sa kanila ay makaka-

pag-billhold. 

 Para sa akin ang spar-

ring o bitaw ay isang magan-

da at natural na ehersisyo. 

Ang totoo ito lang ang tang-

ing training na kung saan ma-

layang ginagawa ng manok 

ang kanilang gagawin sa ak-

twal na laban. 

 Kung ang Pinoy Big 

Brother ay isang “reality 

show”, ang sparring ay isang 

“reality practice”. 

 Kaya lang dapat ding 

mag-iingat sa pagbibitaw. Da-

hil talagang magbubugbugan 

ang dalawang manok kapag 

ibinibitaw, kaya maaaring 

masaktan ang alin man sa ka-

nila. 

 Ibinibitaw ko ang aking 

mga panabong isang beses sa 

isang lingo. Sa pagbibitaw ay 

binibigyang halaga ko ang 

paigtingin ang liksi at kakaya-

han ng manok na ilagay sa 

isip ang laban. 

 Dapat ang isip ng 

manok naka-focus sa laban. 

Kung hindi, madali ito pata-

maan at malamang mauuna-

han. Ang manok na walang 

focus ay mahina rin sa cutting 

at mahirap makapatay. 

 Ganito ang ginagawa 

ko sa pagbibitaw: 

 Sa unang round ay 

binibitaw ko ang dalawang 

manok sa layo na apat na 

talampakan lang o four feet. 

Agad magpapaluan ang dala-

wang manok. Hanggang da-

lawang hatawan lang at 

pinaghihiwalay na namin. 

 Pagkatapos ay binibit-

aw naming agad ang dalawa 

          Sparring (March, 2007) 
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 Ang pagpapalahi ang 

nagbibigay ng kahusayan at 

iba pang katangian ng manok 

tulad ng lakas, bilis, tibay, at 

tapang. Ang pag-aalaga at 

pagpapakain ay naka-

pagpapairal lang sa mga ito. 

 Nasa manok na ang ka-

galingan. Ingatan lang nating 

ito ay mapanatili o mapairal. 

 Walang gamot o pakain 

na mistulang magic na maka-

pagbibigay ng galing, lakas, 

bilis, tibay, at tapang sa 

manok na higit sa antas na 

itinkada ng pagpapalahi. 

 Sa commercials lang 

yan nangyayari. 

 Tanong: Paano po b 

ang pagpapalakas ng palo ng 

manok at pagpapabilis nito? 

(05:26:13PM Mar-14-2007) 

 

 Gud pm sir, ano po 

ang magandang iturok o d 

kaya isubo na tableta para 

2mibay at lumakas ang 

manok? (08:17:52AM Mar-8

-2007) 

 

 Sir s gamot po? Ano 

po binibigay m?? Yung gi-

nagamit nla s derby mski 

patay n natuka pa rin at pu-

mapalo. Para nmn makati-

kim ako ng panalo. 

(12:36:00PM Mar-6-2007) 

 

 Marami po sa ating 

mga kaibigan ang nag-

tatanong kung ano ang gaga-

win at ibibigay sa manok 

upang itoy maging mas ma-

bilis, malakas, matibay at 

matapang. 

 Subalit wala yan sa 

iyong ginagawa o kayay 

ibinibigay. Ang mga kakaya-

han ay likas sa manok. Nasa 

manok na ang kagalingan nito 

mula itlog pa. Nasa genes ito. 

 Wala tayong maibib-

gay upang ang bulok na 

manok ay maging magaling. 

Kung walang kakayahan ang 

manok, wala tayong magaga-

wa. 

 Ngunit kung ang 

manok ay may likas na kaka-

yahan maaari natin itong 

pairalin pamamagitan ng ma-

husay na pag-aalaga, 

wastong pagpapakain, at 

angkop na kapaligiran. Pa-

mamagitan ng mga ito ay 

maaabot ng mga manok ang 

kanilang buong potensyal na 

naitakda ng maingat na 

pagpapalahi. 

      Sa commercials lang yan  (March, 2007) 
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 Mahalaga rin na ang 

mga tauhan natin ay mga da-

lubhasa sa kani-kanilang 

gawain. Higit sa lahat sila'y 

mapagmahal sa manok. 

 Sikapin nating ihanda 

ng maige ang ating panlaban 

at laging tandaan na sasabak 

lang tayo kung handa ang 

ating manok. 

 Sa ganitong 

paraan, magiging maa-

mo sa atin ang swerte. 

Ang mga maliliit na 

bagay pag pinag-ipon-

ipon ay magiging ma-

laki at mahirap nang 

tabunan ng malas. 

 Ang sabong ay 

buwenas at malas lang 

daw. Samakatuwid 

iwasan natin ang malas 

upang buwenas na lang 

ang matira. Sama-

katuwid, huwag tayong 

basta lang maghintay 

ng swerte. Sikapin 

nating maging 

maswerte. 

 May kasabihan na ang 

buwenas ay malapit sa ma-

husay na magmamanok. Sig-

uro dahil ang kagalingan ay 

malimit nauuwi sa panalo. At 

sa sabong ang bilang ng pana-

lo ang batayan ng tagumpay. 

 Kaya palagi tayong 

magsumikap upang makamit 

ang magandang performance 

ng ating mga manok 

at malamang kasunod 

ay mga panalo. Kung 

ganito, aangat ang ba-

hagdan ng ating pana-

lo at masasabi na 

tayo'y maswerte na 

sabungero. 

 Kailangan dito 

ay consistent high lev-

el of performance. Ib-

ig sabihin ay hindi 

patsamba ang mga 

panalo natin. Palagiin 

natin ang mataas na 

antas ng kagalingan 

ng ating mga panla-

ban. 

 Upang magawa 

ito dapat tayo ay may 

wastong batayan sa 

kaledad at abilidad ng 

manok na ating ilala-

ban. Kailangan marunong 

tayong pumili ng manok pan-

laban. 

 Pangalawa, dapat ay 

may sapat tayong kaalaman 

sa pag-aalaga at pagpapakain 

ng manok panabong, at ayos 

ang lugar natin at angkop ang 

kapaligiran sa gusto ng 

manok. 

Sikapin nating maging bwenas (March, 2007) 
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pitong araw at ika-lawang ar-

aw bago ang laban; 0.4ml. 

 Ang vitamin pills ay 

suplemento lang upang maka-

kasiguro tayo na wlang kaku-

langan ang ating mga panla-

ban sa aspetong ito. Ngunit 

ang pinagkukunan talaga ng 

manok ng nutrisyon ay ang 

pakain. 

---------- 

 Tanong: Gud am po 

tanong ko lng kng ano 

ang magandang pakain 

ng sisiw pra mblis 

lumaki ung 1 month up  

 Sa edad na 1 

month dapat ay ibaba 

na natin ng kaunti ang 

crude protein ng pakain 

natin. BSC 75%, at 

corn grits 25% ay ok 

na. Nasa 18% na ang 

taglay na CP nito. Mas 

makakatipid tayo kung 

BSC at hindi ang mga 

mamahaling starter 

crumbles o kaya stag 

developer ang ibibigay 

natin. (This issue of 

Llamado Tayo is 

brought to us by Scor-

pion Ox Game farm) 

 Tanong: Kailangan pa 

po bang painomin ng tubig 

ang manok na nasa condi-

tioning stage na?  

 Oo, kailangan na 

kailangan ng manok ang 

tubig. Hanggang sawa pa rin 

dapat ang tubig sa panahon ng 

pagkukundisyon lalo pa't sa 

panahong ito'y mas matindi 

ang pageehersisyo natin sa 

manok kaysa sa karaniwang 

mga araw. 

 Kontrolahin 

lang ang pagbigay ng 

tubig sa araw ng la-

ban, o sa araw bago 

ang laban kung 

talagang kailangan 

dahil sobra ang body 

moisture ng manok. 

 Tanong: Sir, 

gud am, ano po b ang 

mga vit na pwde i-

take s mnok s condi-

tioning at ilang beses 

s isang araw?  

 Payo ko yon 

lang ordinaryong 

multi vitamins na tab-

letas na sinusubo, 1 

tablet/day. O kayay 

mga multivitamins 

with electrolites o MVE na 

hinahalo sa tubig. Sa huling 

linggo ng pagkukundisyon na 

lang natin bigyan ng mas 

mataas na dosage ng B com-

plex. Kung tabletas na B50 

ang gagamitin natin ay every 

other day ang bigay. Huling 

bigay sa ika-dalawang araw 

bago ang laban. Kung injec-

tion naman iturok sa ika-

Painumin pa ba ang kinukundisyon? (March, 2007) 
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tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 





sa ibang linyada upang guma-

wa ng battle cross. 

 A good cross should be 

a blend of two bloodlines that 

could both win on their own. 

 

 Tanong: Kailangan po 

ba na nanalo muna ang 

manok bago gawing brood-

cock?  

 Mas maige kung 

nagpapanalo ang manok na 

gagawing broodcock ngunit 

kahit hindi pa nanalo ay maari 

gawing broodcock. Ang totoo 

maraming magagaling at 

magagandang broodcock na 

hindi nanalo kahit isang beses 

man lang. 

 Marami kasing brood-

cock na inbred at puro. Ang 

ganitong mga manok pinal-

alabas upang talagang maging 

pangasta. Bihirang ilaban ang 

mga ito. Ang mga puro at in-

bred ay para pangasta. Ang 

mga panlaban ay mga crosses 

o ang tinatawag na battle-

cross. 

 Gayunpaman, tayo sa 

RB Sugbo ay naglalaban ng 

puro at inbred. Sa katunayan 

halos lahat ng linalaban natin 

sa stag derbies, pati na sa bak-

bakan national stag derby, ay 

mga puro, inbred, o seed fowl 

upang masubukan ang galing 

ng ating bawat indibidwal na 

linyada. 

 Para satin kasi ang 

isang linyada o pamilya ay 

dapat makatayo magisa. 

Kung hindi siya 

magpapanalo na walang ha-

lo, wala itong silbe na ihalo 

Kailangan bang winner ang isang pangasta? 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 

The blakliz has been tested,  

and it can win on its own.  

It can be fought pure. 



sa oras ng laban. Ito ay gina-

gawa natin sa huling ilang ar-

aw bago ang laban. 

 

 Kung ang hangarin ng 

pagkukundisyon ay ihanda 

ang manok para sa laban, ang 

layunin ng pagpatuktok ay 

ang ihanda ang manok para sa 

araw at oras mismo ng laban. 

 

 Itutuloy. 

 Tanong: RB Sugbo 

Gamefowl Technology tanong 

ko po sir kng bkt wala pang 

napisa sa itlog nming ipinpsa 

san po kaya my prblma? 

(10:39:43PM Mar-26-2007) 

 

 Unang maaring sanhi 

ay baka hindi nafertilized ang 

mga itlog. Siguro matanda at 

impotent na ang broodcock. 

 

 Maari ring sa incuba-

tion. Baka sobra o kulang ang 

temperatura. Baka paiba-iba 

ang temperatura. O baka na-

man sa humidity. Malalaman 

kung alin ang problema pa-

mamagitan ng pag-'candle' at 

pag obserba sa development 

ng embryo. 

 

 May mga iba pang 

posibleng sanhi tulad ng 

kahinaan ng embryo o kaya'y 

contaminated ang incubator. 

---------- 

Pagpatuktok (Pointing) 

 

 Ang pagpatuktok ay 

salitang inampon ng RB Sug-

bo Gamefowl Technology 

upang isalin sa Pilipino ang 

salitang Ingles na pointing. 

Hindi natin matukoy bakit 

pointing ang ginagamit ng 

mga Amerikano na kung tu-

tuusin ay ang ibig nilang 

sabihin ay peaking. 

 

 Ang layunin ng 

pagpatuktok o pointing o 

peaking ay ang madala ang 

manok sa tuktok o 'peak' ng 

kanyang kakayahan at kagal-

ingang pisikal at emosyonal 

Pagpatuktok (Pointing) 1 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 



kahi natin na pag-aralang 

mabuti ang pointing dahil 

posibleng ito ang maging 

sanhi ng panalo o pagkatalo. 

Ang lahat nating pinaghirapan 

ay posibleng masayang lang 

at maging walang saysay 

kung tayo'y magkamali ng 

malaki sa pagpatuktok. 

 Karaniwan na ngayon 

sa malalaking manukan na 

ang pagkukundisyon at pag-

sasanay ng panlaban ay pinau-

ubaya lang sa mga assistants. 

Ngunit pagdating sa 

pagpatuktok ang pinakabiha-

sang tagaalaga ang siya 

talagang gumagawa. 

 Susunod: Pagpapahinga  

 Tanong:Sana 

madiscuss nyo ang pointing 

Sa pagkakaalam ko wala 

pang nagdiscuss ng maigi, 

matalino at candidly about 

pointing. (01:05:16AM Mar-

16-2007) 

 Sagot: Hindi naman po. 

Marami na ang nakapagtala-

kay sa paksang ito. Napaka-

mahalaga ng pointing o 

pagpapatuktok sa paglalaban 

ng manok. Baka lahat po ng 

pagpapakain at pagsasanay 

natin sa manok ay mapawa-

lang bisa kung tayo'y 

makakagawa ng malaking 

pagkakamali sa pagpatuktok. 

 Siguro, iba-iba ang pa-

mamaraan ng pagpapatuktok, 

subalit iisa ang 

layunin, at ito ay 

ang maabot ng 

manok ang taluk-

tok o tugatog ng 

kakayahang mental 

at pisikal sa oras 

ng laban. 

 Ito po ay 

kasalukuyan nating 

tinatalakay dito. 

---------- 

Pagpatuktok 2 

 Mga elemento ng 

pagpapatuktok 

 Ang mga elemento na 

bahagi ng pagpatuktok o 

pointing ay ang paghinga, 

carboloading, at pagkontrol 

ng body moisture. 

 Ito ang mga pangkara-

niwang tinututukan ng mga 

nagpapatuktok ng panlaban. 

Tayo sa RB Sugbo ay may 

isa pang mahalagang ele-

mento na binibigyan diin sa 

panahon ng pointing. Ito ay 

ang tinatawag nating “stress 

management”. 

 Ang pagpatuktok ay 

napakamahalagang yugto ng 

ating paghahanda sa manok 

para sa laban. Iminumung-

Pagpatuktok (Pointing) 2 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 

Sa tulong ng Golden 
Dragon ang Scorpion OX 
farm sa Cebu ay 
nagkaroon ng 
magagaling na imported 
bloodlines upang 
paramihin at ipamahagi 
sa abot kayang halaga. 

 



dating sa araw at oras ng la-

ban. 

 Kinaumagahan, apat na 

araw bago ang laban, ay 

paliguan ang mga napiling 

manok ng shampoo na naka-

kapatay ng hanep at kuto. 

Patuyuin sa init ng araw. Sa 

panahong ito'y 

paunti ng paunti ang 

ating ehersisyo. Sa 

apat at tatlong araw 

na lang bago ang la-

ban ay iwasan na 

natin ang pagpagod 

sa mga manok. 

 Siguro pala-

kad at kaunting ka-

hig sa umaga, at 

scratch box sa 

tanghali. Sa mga ar-

aw na ito ay ma-

habahaba ang 

panahon na ang mga 

piling panlaban ay 

nasa pointing pens 

sa halip na nasa con-

ditioning pens o sa 

fly pens. 

 Susunod: 

Huling dalawang 

araw bago ang laban 

 Pitong araw bago ang 

laban ay ihanda na ang mga 

panlaban para sa pointing 

stage. Tinuturukan natin ang 

bawat isa ng 0,4 ml na gamot 

na b12 na may iron. Sabay 

unti-unting pag-alis sa pula 

ng itlog at atay sa pakain 

upang dahan-dahang 

bumaba ang bahag-

dan ng protina. Da-

hil di na maglalaon 

ay uumpisahan na 

natin ang carboload-

ing o ang pagdadag-

dag ng bahagdan ng 

carbohydrates sa pa-

kain kung ihahamb-

ing sa bahagdan ng 

protina. 

 Anim na araw 

bago ang laban ay 

hindi na natin 

masyadong pinapa-

god ang manok. Hi-

nahayaan nalang na-

tin ito buong araw 

sa conditioning pen 

o kaya'y sa tie-cord 

na nasa limlim. 

 Limang araw 

bago ang laban, ibit-

aw natin ang mga 

manok. Ito ang magsisilbeng 

huling pagpili o final selec-

tion kung alin-alin ang 

karapatdapat nating ilaban. 

Piliin ang mga manok na sa 

palagay natin ay makakarat-

ing sa tuktok ng pisikal at 

mental na kundisyon pag-

Pagpatuktok (Pointing) 3—Pagpahinga 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 



Isang oras pagkatapos pa-

kainin at painumin ay ipasok 

na sa kulungan. Sa pagkakata-

ong ito ay takpan ng tela ang 

kulungan upang medyo madi-

lim sa loob at makakapagpah-

inga ng husto ang manok. 

 Ilabas sa tanghali at ob-

serbahan. Ibalik sa kulungan 

at takpan uli. Ilabas sa oras ng 

pagpakain. Kinabukasan ay 

araw na ng laban. 

 

 Susunod: Carboloading 

 

 Tanong: Ano ang nga-

gawa at naitutulong sa manok 

ng pailaw? (08:34:26PM Mar

-30-2007) 

 Ang alam ng lahat ay 

upang masanay ang manok sa 

ilaw sa sabungan lalo't kara-

mihan sa laban kung derby ay 

sa gabi. May isa pang ma-

halagang dahilan. Ang mataas 

na daylight ay may positibong 

hormonal at metabolical ef-

fect sa manok. 

 Ito ang dahilan kung 

bakit ang mga layers ay ini-

lawan ng ilang oras sa gabi o 

sa madaling araw upang mas 

humaba pa ang oras na mali-

wanag o daylight. Ang day-

light ay nakakaapekto rin sa 

paglulugon. 

 Ang wastong paggamit 

ng ilaw ay hindi lamang 

upang masanay ang manok sa 

liwanag sa sabungan, ito ay 

may kinalaman din sa kaay-

usan o sistema sa pangan-

gatawan ng manok. 

 

---------- 

Huling dalawang araw 

 

 Dalawang araw bago 

ang laban ay umpisahan nang 

ilagay sa kulungan ang mga 

manok upang makapagpah-

inga ng husto. Bandang alas 

9 ng umaga ay ipasok na sa 

kulungan. Ilabas sa limber 

pen bandang 11:330AM 

upang mapagmasdan ang 

galaw at body moisture. 

Ilagay natin sandali sa 

scratch box, mga 3-5 minuto, 

bago ibalik sa kulungan. 

Bandang alas 3 ng hapon, 

kung kailan malamiglamig 

na ang araw, ilabas natin sila 

sa tie-cord. 

 Kina-

gabihan 

turukan ng 

0.4 ml na b12 

na may iron. 

 Isang 

araw bago 

ang laban ay 

di na natin 

ikinakahig at 

isinasampi 

ang manok. 

Pailawan lang 

at palakadla-

karin sandali 

sa umaga. 

Pagpatuktok (Pointing) 4—Huling 2 araw 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 



carboloading. At, ito'y kung 

malapit na ang laban. Unti-

unti ang pag-carboload. 

Umpisahan natin ito sa pakain 

sa hapon dalawang araw bago 

ang laban. Ang ating halo sa 

pagkakataong ito ay 80% ng 

nakasanayang pakain at 20% 

cracked corn. 

 Isang araw bago ang 

laban sa umaga 60% ang nak-

asanayang pakain at 40% 

cracked corn. Sa hapon 40% 

na lang ang dating pakain at 

60% na ang cracked corn. 

Kinabukasan ay araw na ng 

laban. 

   

tawan upang maging enerhi-

ya ay nagiging fats o taba. 

Ang taba ay ang mag-

sisilbeng reserba ng katawan 

upang magamit kung sa-

kaling kakailanganin. 

 Ayaw nating tumaba 

ang ating manok. Kaya sa 

malayo pa ang laban ay di 

natin binibigyan ng 

maraming carbohydrates. 

Mas kailangan ng manok ang 

protina kaysa sa carbohy-

drates kung malayo pa ang 

laban, dahil ang protina ang 

nag dedevelop ng muscles. 

 Kaya itakda natin sa 

wastong panahon ang pag-

Pagpatuktok (Pointing) 5—Carboloading 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 

 Tanong: Ano po ang 

tamang procedure bago e-

kundisyon ang manok? 

(09:50:00PM Apr-3-2007) 

 Dapat ay laging handa 

ang inyong mga manok pa-

mamagitan ng wasto at pan-

tay na pag-aalaga at pagpapa-

kain whole year round. Pag 

ganito, piliin nyo lang ang 

magagandang katawan at 

magagaling sa bitaw. Purga-

hin, at paliguan ng anti-mite 

shampoo. Yon lang. Pagkata-

pos pwede na itong e-

kundisyon. 

---------- 

Carboloading 

 Ang carboloading ay 

ang pagbawas sa porsiento ng 

protina at pagdagdag naman 

sa porsiento ng carbohydrates 

sa pakain. Sa lahat kasi ng 

pagkaing masustansya ang 

carbohydrates ang may pin-

akamataas na bahagdan ng 

enerhiya na pinakamabilis 

magamit ng katawan. 

 Subalit hindi basta bas-

ta lang ang pagbigay natin ng 

carbohydrates sa manok lalo 

na't kung malayo pa ang la-

ban. Dahil ang carbohydrates 

na hindi nasusunog ng ka-



Ang sobrang tubig sa katawan 

ay pabigat at sagabal sa 

pagkilos ng husto. “Dryness 

for sharpness”, wika ng mga 

Amerikanong bihasa sa pag-

mamanok. 

 Subalit, tulad ng ano 

mang bagay, kung sobrang 

tuyo naman ang katawan, ito'y 

nakakasama dahil mawawalan 

ng lakas ang manok. At katu-

lad ng sobrang basa ang ka-

tawan, ang manok na sobrang 

tuyo ay masamang mag “cut” 

at hindi madaling makapatay. 

 Ang pagkabasa 

ng katawan ay 

maaaring maitakda sa 

uri ng pagkain na ibib-

igay at pagkontrol ng 

tubig na pinapainom. 

Halimbawa ang puti 

ng nilagang itlog ay 

nakakadagdag ng body 

moisture. Ganoon din 

ang karamihan sa mga 

prutas. Ang pellets na-

man ay pangpatuyo. 

 Tuktukang 

maige ang body mois-

ture sa panahon ng 

pagpatuktok. 

  

sa taglay nilang senyales 

kung di dahil sa kanilang 

ibayong ganda at galing. 

Nagkataon lang siguro na 

ang senyales nila ay nama-

mana, at taglay nilang lahat 

ito dahil silang lahat ay mala-

lapit na magkamag-anak. 

---------- 

Pagkontrol ng body mois-

ture 

 Kailangan kontrolado 

ang body moisutre o ang 

pagkabasa ng katawan ng 

manok kung ito'y ilalaban. 

Pagpatuktok (Pointing) 6—Body moisture 

Pitak ni Rey Bajenting 

 Tumbok Tabloid 

 

Ito ay mga piling labas 

ng  Llamado Tayo, pi-

tak ni kamana Rey 

Bajenting ng RB Sugbo 

Gamefowl Technology 

at founder ng Masang 

Nagmamanok (MANA) 

na nagsimulang 

lumabas sa paha-

yagang Tumbok noong 

Dec., 2006. Ito ay mga 

balik tanaw. 

 Tanong:Bosing nanini-

wala po b kayo sa mga sen-

yales? (10:59:43PM Apr-6-

2007) 

 Di pa po ako lubos na 

naniniwala sa mga ganyan. 

Wala po kasi tiyak na kon-

eksyon at katwiran. At wala 

rin talagang nagbilang kung 

sa isang uri ng senyales ilan 

talaga ang nanalo, ilan ang 

natalo. 

 May kaso na isinanguni 

sa akin ng isang kaibigan. 

May mag-aama at magkaka-

patid na palahi niya 

na pareparehong 

may isang uri ng 

senyales at ang 

mga ito’y ay 

nagpapanalo. Nang 

pagmasdan ko at 

sinuri ang mga in-

dibidwal na sakop 

ng pamilya ito ay 

napuna kong halos 

lahat ay magagal-

ing. Napansin ko 

rin na magaganda 

ang kanilang 

pisikal na anyo. 

 Haka ko ay 

nagpapanalo ang 

mga ito hindi dahil 



manok, na alam nito kung ano 

ang mas nakakabuti sa 

kanyang sariling katawan. 

 Sa araw ng laban ay 

dapat pakialaman na natin ang 

manok kasi hindi kailanman 

alam o maiisip ng manok na 

may laban siya at dapat 

kontrolin ang pag-inom. 

 Kung tuyo naman ang 

katawan, bigyan ng pagkain 

na makakadagdag moisture 

tulad ng puti ng itlog at pru-

tas. At huwag limitahan ang 

tubig, maliban sa araw ng la-

ban. 

sobrang basa, huwag bigyan 

ng pagkain na makakadagdag 

basa, at limitahan natin ang 

tubig na pinapa-inom. Sa ma-

layo pa ang laban ay babad 

ang tubig at hinahayaan natin 

ang manok na uminom hang-

gang sawa. Pag palapit na 

ang laban ay kinukontrol na 

ang tubig. Ang ibang ta-

gapagkundisyon ay inu-

umpisahan nilang kontrolin 

ang tubig dalawa o isang ar-

aw bago ang laban. Tayo sa 

araw ng laban kinukontrol 

ang tubig. May tiwala tayo sa 

Pagpatuktok (Pointing) 7—Pakontrol ng moisture 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 Tanong: Sir, manok ko 

po natalo buhay na buhay 

hindi tumakbo d naman 2mu-

ka, palakadlakad lang siya, 

pilay na at halos patay na 

ang kalaban. Wala naman sa 

lahi nila ang ganun, nabigla 

ako. (02:57:38PM Apr-10-

2007) 

 Sagot: Baka kulang tal-

aga sa gameness. Hindi du-

wag pero kulang sa bangis. 

Walang drive na makipagla-

ban. Posible rin na may tama 

na nakaparalisa sa nerve nito. 

May tinatawag na nerve 

blind. Nakadilat ang mga ma-

ta pero walang nakikita. Ka-

pag ganito di na makakatuka 

ang manok. Mapapansin natin 

ito kung pilay o kaya patay na 

ang kalaban dahil magtataka 

tayo bakit di tumuka. 

 May mga pagkakataon 

na ang nerve blindess ay tem-

poraryo kaya may mga 

manok na di tumutuka sa la-

ban pero pagdating sa labas 

ay maghahanap pa ng kala-

ban. 

 

---------- 

Pagkontrol ng body mois-

ture 

 Praktikal lang ang 

pagkontrol ng moisture. Kung 



Stress Management 

 Ang stress management 

ay isa sa mga aspekto ng 

pagpatuktok. Ang iba – pah-

inga, carboloading, at 

pagkontrol ng body moisture 

– ay natalakay na natin. 

 Ang stress ay tension 

na bunga ng pagkagipit o ng 

isang panibago at nakakai-

bang karanasan. 

 Ang stress management 

naman ay konsepto sa point-

ing na pinag-uukulang-pansin 

ng RB Sugbo Gamefowl 

Technology. 

 Ang simu-

lain ay nagsasaad 

na ang stress ay 

hindi maiiwasan 

kaya gawin nalang 

nating itong ka-

kampi. At, ang 

stress ay dahilan 

upang ang ka-

tawan ay maka-

karanas ng 

“adrenaline rush”. 

 Ang simu-

laing ito ay ang 

saligan ng buong 

konsepto ng stress 

management na 

itinataguyod ng 

RB Sugbo. 

sabihin na gutom na gutom 

na ito. Ang sobrang gutom ay 

makaka-”off”. 

 Ang puntong ito'y 

natalakay na natin dito. Ilang 

beses na. Tatalakayin na na-

man natin ito simula ngayon 

habang pinag-uusapan natin 

ang stress management. At 

tatalakayin pa natin ito pag-

dating natin sa yugto hinggil 

sa “Araw ng Laban”. Ang 

pag-empty kasi ay isa sa pin-

akamahalang aspekto ng pag-

tuktok. 

---------- 

Pagpatuktok (Pointing) 8—Stress management 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

Tanong: Sir, tanong ko 

lng po kung tanghali ang la-

ban dapat pa ba pakainin ang 

manok sa umaga? 

(07:40:18AM Apr-12-2007) 

 

Sagot: Pakainin po ng kunti. 

Mga 10 grams bale 1/4 or 1/3 

ng nakasanayang rasyon. Ma-

haba-haba kasi ang oras mula 

sa pagpakain sa hapon at sa 

pagpakain kinaumagahan. 

Mga 15 hours ang pagitan ng 

dalawang pagpakain kay kung 

hindi natin pakakainin sa um-

aga ay baka mag-empty ang 

manok sa di pa 

ang oras ng laban 

sa tanghali. 

 Kung 

mangyayari ito, 

malamang na mag-

point ang manok 

ng mas maaga 

kaysa sa dapat. 

Pagdating ng oras 

ng laban maaaring 

gutom na gutom 

na ang manok at 

“off” na ito. 

 Ang pagi-

ging empty ng 

manok ay makaka-

”point”. Ngunit 

ang pagiging emp-

ty ay hindi ibig 



sinusuong natin kapag 

gumagana na ang adrenalin. 

Halimbawa nito ay ang mga 

sundalo sa digmaan. 

 Bilis, lakas, at tapang. 

Mga katangiang kakailangan-

in ng manok sa paglaban. 

 Susunod: Paglipas ng 

Adrenaline rush. 

mararanasan ng manok ay 

sanhi ng daloy ng hormong 

adrenalin sa katawan. 

 Hindi lang bilis at 

lakas, maaari pang pati 

tapang ay pinasisidhi ng 

adrenalin. Kaya nga ito tina-

tawag na flight or fight hor-

mone. May mga pagkakataon 

na kahit anong panganib ay 

Pagpatuktok (Pointing) 9—Adrenaline rush 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 Ang stress ay tensyon 

na sanhi ng kagipitan o hindi 

pangkaraniwang kalagayan na 

mararanasan ng manok. Ang 

katawan ay may likas na de-

pensa sa mga ganitong pagka-

kataon. 

 Sa pagkakataong ma 

stress ang manok ang ka-

tawan ay maaaring makaranas 

ng tinatawag na “adrenaline 

rush”, o magpalabas ng hor-

mong adrenalin. Ang adrena-

lin ay isa sa mga panlaban ng 

katawan sa oras ng kagipitan. 

 Ang adrenalin ay hor-

mone sa katawan na sanhi ay 

pagpalabas ng kakaibang 

lakas, bilis at tapang bilang 

likas na depensa ng katawan 

sa bingit ng panganib o ka-

gipitan. 

 Halimbawa, kung 

tayo'y hinahabol ng kalaban 

na may dalang itak, diba na-

pakabilis nating tumakbo? 

Kung habulin kaya tayo ng 

isang aso di kaya natin 

madaling maakyat ang pin-

akamalapit na punongkahoy? 

 Kung may sunog, ang 

lakas nating magbuhat ng 

mga mabibigat na bagay na 

hindi nating kayang buhatin 

kung wala ang panganib. Ang 

masidhing bilis at lakas na 



buong konsepto ng stress 

management na minumung-

kahi ng RB Sugbo Gamefowl 

Technology. Ito ang saligan 

ng buong prinsipyo. Ang 

hangarin antin ay ang 

maitakda ang adrenalin rush 

sa tamang oras – ang oras ng 

laban. Kaya ang lahat ng ating 

gagawin, habang palapit ang 

oras ng laban, ay nakatuon sa 

layuning ito. Ito ang buong 

prinsipyo ng stress manage-

ment. 

naiibang bilis, lakas, at iba 

pang pisikal na kakayahan. 

Dahil nga ang hormong 

adrenalin ay likas na depensa 

ng katawan laban sa 

nagbabantang panganib. 

Kailangan ng katawan upang 

makaiwas o malabanan ang 

anumang bantang nakaabang. 

Ngunit paglipas naman ng 

pagdaloy ng adrenalin ay pa-

god at katamlayan naman 

ang papalit. Dito sa adrena-

lin rush nakasalalay ang 

Pagpatuktok (Pointing) X—Paglipas ng adrenalin 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

Tanong: Gud am sir rb, 

sna sir simulan mo sa sisiw 

hanggang sa redy to fyt. Tank 

u very mch sir rb d2 lng 

abangan namin araw2x con-

ditioning topic (09:23:50AM 

Mar-29-2007) 

Sagot:  Meron po akong 

sinusulat sa PitGames Maga-

zine: :Cockfighting has to be 

learned one step at a time. 

Backwards.” Ibig sabihin ay 

ang wastong pagtuto ng pag-

mamanok ay hindi ang pag-

aaral simula sa pagpapalahi 

hanggang paglalaban. Unahin 

natin ang paglalaban paatras 

sa pagpapalahi.  Kasi sa 

paglalaban natin matututunan 

kung anong uri ng manok, 

anong istilo sa paglaban ang 

lamang sa panalo. Sa paglala-

ban natin matututunan paano 

ang pagpili. Kung alam natin 

anong manok ang dapat ipa-

labas, saka lang tayo mag-aral 

ng pagpapalahi upang mai-

palabas ang manok na karap-

atdapat ilaban. Kung uunahin 

natin ang pagpapalahi, paano 

natin malalaman kung anong 

uri ng manok ang ipapalabas? 

Paglipas ng adrenalin  

 Habang gumagana ang 

adrenalin sa katawan, maka-

karanas ang manok ng 



sabungan sa lugar natin, pin-

akamaige kung dalhin natin 

ang mga manok maagang-

maaga sa araw ng laban. Ito 

na ang huli at pinaka-

mahalagang yugto ng 

pagpatuktok. Mas mainam 

kung sa sabungan mismo na 

natin umpisahan ang proseso 

ng huling yugtong ito upang 

hindi na magambala ang 

proseso na siyang mangyayari 

kung sa kalagitnaan ay ibibi-

yahe pa ang mga manok pa-

puntang sabungan. 

 

 Isang araw bago ang 

laban dapat plantsado na ang 

lahat. Dapat handa na ang 

cockhouse na gagamitin. 

Linisin ito at lagyan ng mga 

gamit para sa manok at tao. 

 Mahalaga rin kasing 

ayos ang kalagayan ng mga 

tao natin sa cockhouse upang 

makapag concentrate ng hus-

to sa pangangailangan ng 

manok at hindi sa kanilang 

sariling pangangailangan. 

  Maliban lang kung sa 

gabing-gabi na ang mga la-

ban natin, at malapit lang ang 

Pagpatuktok (Pointing) XI—Araw ng laban 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

Tanong: Bos dapat po ba pg 

imunize sabay lahat? Binida 

kita bos kasi nakaapat akong 

panalo sa hackpyt nung Sat. 

Lahat palai ko. (01:42:42PM 

Apr-18-2007) 

Sagot: Mas maige kung sabay 

lahat. Pero may pagkakataon 

na di natin masabay. Kaya 

mag-ingat lang na sa malay-

olayo tayo mag-immunize pe-

ra di mahawa ang di kasali. 

 Kongrats at salamat sa 

inyong pagbabasa. Maramira-

mi na tayo dito sa Sirkulo 

Llamado Tayo. Palagi tayong 

magsumikap na manalo, 

ngunit handa din tayong tu-

manggap ng pagkatalo. 

Mabuti't ikaw ang nanalo. 

Sapagkat may nagbabasa din 

ng Llamado Tayo na natalo. 

 Ang mahalaga ay sam-

sama at tulong-tulong tayo, 

mga masang sabungero. 

---------- 

Araw ng Laban 

 Ang araw ng laban ay 

ang pinaka-mahalang kaba-

nata sa pagpatuktok o 

masasabi na rin nating 

pagkundisyon ng manok. To-

do tutok na tayo dahil nasa 

araw ng laban nakasalalay la-

hat. Ngayo’y malalaman natin 

kung magbubunga o masa-

sayang ang ating pagsisikap. 



katwiran kung bakit dapat 

hindi malaki ang kahon at ang 

manok ay nakaside-view at 

hindi nakaharap sa harapan. 

Para hindi napapagod ang 

manok sa pag-babalanse. 

 Pagdating sa sabungan, 

huwag kaagad ilabas sa 

kahon. Itabi muna at hayaang 

mawala ang motion-sickness. 

Mga 15-30  minutes bago 

ilabas sa kahon at ilagay sa 

limber pens. 

 Susunod: Pagdating sa 

Sabungan 

 Sa araw ng laban ay 

dapat handa na ang lahat ng 

gamit na ating kakailanganin 

sa sabungan. Ilagay lahat sa 

sasakyan bago pa ang 

manok. Ang mga manok ay 

dapat last-in at saka first-out 

pagdating sa sabungan. 

 Mas maige na sa 

madaling araw o sa gabi na-

tin ibiyahe ang manok. 

Maliban sa hindi na mainit, 

mas makakapagpahinga ang 

manok kung madilim. At 

dapat hindi busog ang manok 

at baka hindi ito matunawan. 

Kung sa 

madaling araw 

walang prob-

lema dahil hindi 

pa ito nakakain. 

Kung sa gabi, 

dapat kunti lang 

ang ipakain sa 

hapon. 

 Pumili ng 

daan na hindi 

matrapik. Dahil 

nadedesturbo at 

napapagod ang 

manok sa bawat 

stop and go. Da-

hil nagbabalanse 

ito tuwing 

biglang hinto at 

takbo ng sasa-

kyan. Ito rin ang 

Pagpatuktok (Pointing) Pagpatuktok Part XIII 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 Tanong: Gud pm sir RB 

ano po ba ang paraan para 

maiwasan ang sakit mula 

pagkapisa. Kadalasan po kc 

may sipon at bulatong mga 

sisiw. Maraming salamat po 

sa mga tips bigay ninu. Sana 

patuloy kayo magsulat sa 

Tumbok. Kmi po ngpapadala 

ng dyaryo sa Visayas at Min-

danao kaya araw2x ko 

kayong sinusubaybayan. 

Salamat po uli (05:14:27PM 

Apr-11-2007) 

 Una po dapat malusog 

ang broodcok at broodhen 

upang malamang malusog 

ang mga sisiw pagkapisa. 

Mahalaga rin ang ating lugar 

at kapaligiran. Malinis at 

angkop na kapaligiran. 

Pagkatapos mag-immunize 

tayo. Saka bigyan natin ng 

gamot at bitamina. 

 Patuloy po tayong 

magsusulat. Hanga't may 

mga diyaryong tulad ng Tum-

bok na nagsisilbing paraan 

na tayong mga masang 

sabungero sa iba't-ibang 

sulok ng Pilipinas ay makaka-

paghalubilo sa pagtatalakay 

ng ating paboritong paksa – 

ang manok. 

 

---------- 

Tandaan sa Pagbiyahe 



ng ating gagawin ay nakau-

mang sa pagpatuktok batay sa 

simulain ng stress manage-

ment. 

 Ang mga huling oras 

bago ang laban ay ang pin-

akamahalagang yugto ng 

pagpatuktok. Lagi nating 

ilagay sa isip ang konsepto 

ng stress management. Lahat 

Pagpatuktok (Pointing) Pagpatuktok Part XIV 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

Pagdating sa Sabungan 
 

 Pagdating sa sabungan 

unang ibaba ang mga manok 

sa sasakyan. Subalit huwag 

muna nating ilabas sa travel-

ling boxes ang mga ito. Itabi 

natin sa isang tahimik at mal-

amig na sulok at hayaan lang 

muna sa loob ng 15-30 

minutes. Ito ay upang mawala 

ang pagkahilo o motion sick-

ness ng mga manok bunga ng 

pagbiyahe. 

 Pansamantala ay ibaba 

galing sa sasakyan ang mga 

gamit at iayos ng maige sa 

cockhouse. Siguruhin na ma-

linis at malamig ang cock-

house. 

 Pagkatapos ay ilabas 

ang mga manok galing sa 

kahon at ilagay sa limber 

pens. Pagkaraan ng ilang 

minuto ay itimbang isa-isa. 

Pagmasdang mabuti kung 

hindi ba gaanong naapektu-

han ng pagbiyahe. 

 Alamin kung may 

schedule na ng laban. Kung 

may schedule na ay mata-

tantiya natin kung anong oras 

ang laban ng bawat isa sa 

mga panlaban natin. Mal-

alaman natin kung ano ang 

dapat gawin. 



mga alagang manok, sa lahat 

ng pagkakataon. 

 Sa pagmamanok ay wa-

lang “absolute right nor abso-

lute wrong”. Kahit anong 

gawin o at anong galing mo 

may pagkakataon na matatalo 

ka rin. Kahit hindi ka naman 

napakagaling may tsansa ka 

ring manalo. 

 Walang perpekto sa 

sabong. Kaya huwag mag-

asam na maging 

perpekto. Mahalin 

lang natin ang 

ating manok. Ib-

igay natin ang 

inaakda nating 

dapat ibigay. At 

mag-enjoy habang 

ginagawa natin 

ito. 

 Pinaka-

mahalaga sa lahat 

dapat ang pag-

mamanok ay hindi 

pabigat sa bulsa. 

Ibig sabihin hu-

wag sobrang gas-

tos, huwag so-

brang sugal. 

ang manok natin ay nasa Ba-

guio, ay baka mali kung nasa 

Maynila ang manok natin. 

 Subalit, sa kabila ng 

lahat, may mga alituntunin o 

mga guidelines na gawin 

nating patnubay sa ating pag-

mamanok. Halimbawa, kali-

nisan, masaganang pakain, at 

pagmamahal. Ang mga ito'y 

dapat nating ibigay sa ating 

Gawin ang lahat, mag-enjoy 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 Tanong: Sir tanong ko 

lang po ano ang tmang 

pagpapalaki ng sisiw, sir at 

tmang pgkundisyon ng manok 

na panlaban. Slamat po. 

(03:41:42PM Apr-20-2007) 

 Sagot: Tulad ng napa-

hayag na natin dito, ang 

masasabi ko ay napakahirap 

sagutin ang mga ganitong 

katanungan, lalo na't sa pama-

magitan ng text. 

 Hindi lang na-

pakahaba ng sagot, 

napakarami pa. 

 Oo. Marami 

ang maaring sagot sa 

tanong na kung ano 

ang tamang 

pagpapalaki at 

pagkundisyon ng 

manok. Isa't-isa sa 

atin ay may sariling 

pamamaraan, may 

sariling simulain sa 

pagmamanok. At 

may sarili ding pa-

mantayan. 

 At saka ang 

salitang tama ay 

relatibo o may 

kaugnayan sa lugar, 

klima at kapaligiran 

kung saan nandoon 

ang mga manok na-

tin. Ano ang tamang 

pamamaraan kung 



 Kapag pasado na ang 

isang manok sa tatlo, saka 

lang natin ito isubok sa bitaw 

uapng alamin kung pasado ba 

rin ito sa galing sa paglaban. 

 Huwag piliin ang 

manok na kulang sa mga 

konkretong katangian dahil 

lang nakita mo ito na magal-

ing sa bitaw, isa o dalawang 

beses. May mga manok na 

nanghihiram ng gilas. 

hindi nagbago alin mang 

pagkakataon. 

 Kaya sa pagpili ay inu-

una natin ang “pedigree se-

lection”. Ibabatay natin ang 

pagpili sa uri, ganda, galing 

at rekord ng mga pinag-

mulang ninuno. 

 Sunod, inaalam natin 

kung paano ito pinalaki. Pan-

gatlo ay ang ganda ng pisikal 

na anyo. 

Hiram na gilas 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 Tanong: Sa pagpili ng 

panlaban ano unang katangian 

ang tinitingnan nyo? 

(03:11:12PM Apr-21-2007) 

 Isa po sa mga prinsipyo 

ng RB Sugbo ay “unahin ang 

mga konkretong katangian”. 

Ibig sabihin ng konkretong 

katangian ay ang mga kaka-

yahan at katangian ng manok 

na permanente at hindi na 

mawawala. 

 Halimbawa ay ang uri 

at bloodline ng manok; ang 

pisikal na ganda nito tulad ng 

hugis ng katawan at tangkad; 

at kung paano ito pinalaki. 

 Ang antas ng galing sa 

bitaw ay hindi permanente. 

Ang istilo at ang kakayahan 

ng manok sa paglaban ay 

maaaring permanente, subalit 

ang antas ng galing nito ay 

nag-iiba depende sa pisikal na 

kundisyon ng manok, o 

kaya'y sa galing at istilo ng 

kalaban. 

 May pagkakataon na 

ang isang partikular na manok 

ay makakapamalas ng super 

gilas sa bitaw dahil kayang-

kaya nito ang kalaban. Ngunit 

sa ibang pagkakataon ito na-

man ang bugbog sarado 

sapagkat mas magaling ang 

kalaban. Ngunit ang uri at 

linyada ng manok na ito ay 



pagsisikap? Baka kulang tayo 

sa kaalaman? O baka, sa ano 

mang kadahilanan ay kinapos 

ang manok natin. 

 Sa RB Sugbo Gamefowl 

Technology ay may kasabihan 

tayo na “Dont leave luck to 

chance”. Ibig po natin sabihin 

ay huwag ipaubaya ang 

suwerte sa pagkakataon. Hin-

di tayo basta lang maghi-

hintay ng suwerte. Magsumi-

kap tayo upang tayo'y maging 

maswerte. 

 Kadalasan ang tina-

tawag natin na “lucky punch” 

o “3-point shot” ay hindi lang 

dahil buwenas ang kalaban at 

malas tayo. Malimit ang lucky 

punch na nakapatay sa manok 

natin ay bunga ng matalinong 

pagpapalaki, angkop na 

pagpapalahi, at mahusay na 

pagkukundisyon. 

 Oo, naniniwala po tayo 

na mayroon talagang 

buwenas at malas. Lalo na't 

halos pantay ang pagtutung-

gali. Ngunit huwag po natin 

itong gawing dahilan upang 

di na tayo magsikap. 

 “In a combat between 

equals, luck may make the dif-

ference”. Ngunit sisikapin po 

natin na, at least, equal tayo 

sa ating katunggali. 

 Bad luck. Malas lang. 

Ito ang mga katagang 

malimit nating mabigkas 

tuwing tayo'y natatalo. 

Ngunit talagang malas lang 

ba? O baka naman may da-

hilan kung bakit tayo mi-

nalas. 

 Baka, kako'y, ang sali-

tang malas ay angkop lang 

na pagdadahilan natin upang 

takpan ang ating pagkuku-

lang. Baka kulang tayo sa 

Malas lang ba ang dahilan? 

Llamado Tayo       Pitak ni Rey Bajenting 

Tumbok Tabloid Ito ay mga piling labas ng  Llamado 

Tayo, pitak ni kamana Rey Bajenting ng 

RB Sugbo Gamefowl Technology at 

founder ng Masang Nagmamanok 

(MANA) na nagsimulang lumabas sa 

pahayagang Tumbok noong Dec., 

2006. Ito ay mga balik tanaw. 

 K kaayo ang imo guide 

sa ako sir. 1st fyt lang ang ta-

lo namo sa 4 cock derby. Na-

pilayan lang siya sa tarian. 

(12:48:08PM Apr-23-2007) 

 Talagang ganyan, yan 

po angt tinatawag na breaks 

of the game. May pagkakata-

on talaga na sa laki ng ka-

tawan ng manok sa paa na 

may tari o kaya sa mata 

matatamaan ang manok na-

tin. 






