3. Anu-ano ang mga kabutihang naidudulot
ng paggamit ng vermicompost?
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1. Sa anong paraan ang mga bulate ay
makakatulong sa mga magsasaka?

•
•

Pinabibilis ng mga bulate ang pagbubulok
ng mga dayami at iba pang mga materyales na
nabubulok upang gamiting organikong pataba.
Ang tawag dito ay “VERMICOMPOSTING”.

•
•
•

Ang pagpaparami ng bulate (fresh o processed)
ay tinatawag namang “VERMICULTURE”.

Mapanatili ang tubig at sustansya ng lupa
Mas nagiging buhaghag ang lupa at mas
madali ang pag-uugat ng halaman
Iniiwasan ang pagkakabitak-bitak ng lupa
Nadadagdagan ang sustansya ng lupa
(micronutrients)
Pinadadami ang mga kaibigang micro
organismo sa lupa

•

Dapat ang damong gagamitin ay di pa
magulang (nasa yugto ng pagdadahon)
pa lamang kung ito ay pipinuhin sa
pamamagitan ng manwal na pamamaraan
nguni’t kung gagamit ng makina ay
maaring kahit magulang na.

•

May tamang tubig ang mga “substrate” o ang
mga materyales na binubulok. Kailangang
diligan ang “substrate” at panatiling basa.
Kung pipigain ito at mas kaunti pa sa 10
patak ng
tubig, nangangahulugang
kailangan na itong diligin.

•

May tamang pagkakabulok (decomposition).
Ang “substrate” ay kailangang malambot .

4. Anu-ano ang maaaring isama sa paggawa
ng vermicompost?

Ang
mga
pinrosesong mga bulate na
ginagawang pakain sa mga hayop at isda ay
tinatawag na “ VERMIMEAL”.

Mga dumi ng hayop tulad ng kalabaw, kabayo,
kambing at iba pa. Maaari ding gamitin ang mga
dayami, dahon ng kakawati, mga pinagtabasan ng
gulay at mga nabubulok na gulay, pinaglagarian
(sawdust) at pirapirasong papel.

2. Anu-anong uri ng bulate ang maaring
gamitin sa paggawa ng organikong pataba
(vermicomposting) ?
Red Wriggler, red tiger, red worms, blue worms
at African nightcrawlers (Eudrilus euginae). Ang
African nightcrawlers ay isa sa mga
inirerekomendang uri ng bulate na angkop sa
Pilipinas.

6. May pagkakaiba ba ang pamamaraan
ng
paggamit
ng vermicompost at
inorganikong pataba?
Walang pagkakaiba sa pamamaraan ng
paglalagay ng vermicompost at inorganikong
pataba.

7. Gaano kabisa
compost?

ang paggamit ng vermi-

Ang
mga halamang talong, repolyo, cauliflower, kamatis, sibuyas, pipino, sitao at okra ay
maaring gamitan ng vermicompost. Napatunayang pareho at nakahihigit pa ang bisa nito
kumpara sa inorganikong pataba.
Ang inirerekomendang dami ng vermicompost
sa kada isang halaman ng talong ay tatlong (3)
kilo maging sa sili, apat (4) na kilo para sa isang
halaman ng sitao at dalawang (2) kilo sa okra.

5. Anu ano ang mga dapat isaalang-alang sa
paggawa ng vermicompost?
•

D a p a t a y m a y t a m a n g d a m i n g b u l a te .
Pagdami ng bulate, pagbilis din ng pagbubulok.

Kung masusunod ang mga nirekomendang
dami, 14 (talong), 72 (sili), 12 (sitao) at 13 (okra)
ang maaaning bunga sa kada halaman base
sa pananaliksik.

