Wala talagang makasagot sa Pinoy Henyo!

E, ano nga ba kasi ang Bokashi?
Teka, bago natin sagutin kung ano ba talaga ang Bokashi,
tingnan muna natin ang isa sa pinakamalalang problema ng
ating komunidad. Ang Problema sa basura. Ito ang magbibigay
ng clue sa gusto nating malaman tungkol sa Bokashi.

Mga Isyu sa Pagtatapon ng Basura
Lagi mo bang problema ang tambak na
•
basura mula sa nakakadiring mga tira-tira sa iyong
kusina?
Puwes, hindi ka nag-iisa. Problema nating
lahat ang basura sa kusina. Madalas bumabaho
ang mga ito dahil nabubulok kung natatambak nang
matagal. Karamihan sa mga siyudad at munisipalidad
sa Pilipinas ay may mga grupo ng basurero na
naglilibot sa mga kalsada nang isang beses
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o hanggang dalawang beses sa isang linggo lamang para
mangolekta ng mga basura.
Ngunit sa ganoong araw ay siguradong nangangamoy na
sa baho at nabubulok na ang inyong mga basura. Marami na
ring mga sakit ang maidudulot nito dahil nilalangaw at inaatake
na ng mga maruruming daga ang mga nabubulok na basura.
Eeeuw! Talagang kadiri!
Alam n’yo ba kung bakit nangangamoy mabaho ang
•
inyong mga basura? Tama! Dahil sa ‘decomposition’ o ang
pagkaagnas o pagkabulok nito. Pero may dalawang klase ng
‘decomposition’:
Kami ang mga bad
bacteria!

Una, ang tinatawag na
‘Putrefaction’ na nangyayari
dahil sa ‘bad aerobic bacteria’
o ang mga bacteria na
nagpapabulok sa mga basura
na nagdudulot ng ‘putrid odor’ o ang masangsang na amoy,
ang nakakasulasok na amoy mabaho.
Ang pangalawang klase ng
‘decomposition’ ay ang tinatawag na
‘Fermentation’, na hinahayaan ang
‘good anaerobic bacteria’ na kumain
ng mga basura.
Oo, may mga mabuting bacteria
na hindi nakapagdudulot ng masamang
amoy ng basura.
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Ipapaliwanag nang husto sa
mga susunod na pahina ang
tungkol sa mabuting bacteria
na magtatanggal ng amoy ng
mga nabubulok na basura.

•

Kaya huwag nang magalala. Isang permanente at
makakalikasang solusyon ang ihahatag sa inyo ng brochure na
ito para sa tamang pagtatapon ng mga tira-tirang basura mula
sa kusina at iba pang organikong basura.
Ito pa, magkakaroon ka ng libreng organikong pataba
para sa iyong hardin o gulayan sa bakod. Mula ngayon hindi ka
na bibili o magkakaproblema pa sa pataba.
Kaya’t sagutin na natin ngayon:

Ano nga ba ang Bokashi?
Ang salitang ‘Bokashi’ ay nagmula sa salitang Hapon o
ito ay Japanese term na may ganitong mga characters: ぼかし
na ang ibig sabihin ay “shading off” o bahagyang pinapadilim,
tulad ng sa anino. Ang salitang Bokashi ay may kahulugan din
na “gradation” o ang mga hakbang sa isang proseso.
Kaya nga ginagamit ng mga Hapones ang salitang
Bokashi sa tatlong bagay:
1. Bokashi (printing) paglimbag.

ito ay bilang isang paraan sa

2. Fogging (censorship) ito ay ang pagpapadilim o
pagpapalabo ng isang imahe bilang anyo ng sensura.
3. Bokashi (composting) - paraan ng paggawa ng organikong
pataba mula sa mga organikong basura o mga basura mula sa
pagkain.
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Mula sa pangatlong gamit ng mga Hapon na Bokashi
Composting ay kukunin na natin ang kahulugan ng Bokashi:

Ang Bokashi ay isang mabisang paraan
o proseso ng paggawa ng pataba (composting)
gamit ang ‘Fermentation’ sa pamamagitan ng
paghahalo ng mga mabuting ‘microorganism’
(good anaerobic bacteria) upang mawala ang
mabahong amoy ng nabubulok na basura.
• Ang ibig sabihin ng ‘anaerobic’ ay
hindi na kailangan ng hangin para
sa proseso ng paggawa ng pataba.
Kaya nga mas magiging mabisa ang
mabuting ‘pro-biotic bacteria’ sa
proseso ng ‘fermentation’ kung
walang hangin. Ipapaliwanag sa mga
hakbang ng paggawa ng bokashi ang
tamang pagseselyado ng bokashi bin.

Teka muna? Magastos ba ang
paggawa ng Bokashi?
Ang sagot: hindi.
Ilang mga bagay at kagamitan lamang ang kakailanganin
sa paggawa ng Bokashi. Kadalasan, ang mga gagamitin natin ay
nasa paligid lamang. Kasama na sa brochure na ito ang mga
paraan ng paggawa at kung saan makakabili ng tamang mga
gamit sa paggawa natin ng Bokashi tulad ng ‘starter culture
ng Bokashi Bran at ang ‘inoculated Beneficial Microorganism
Extended (BMOE) spray. Ang lahat ng ito ay ipapaliwanag sa
mga susunod na pahina.
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Mga
Pakinabang
ng

Decomposting

• Ang bokashi ay hindi namimili ng

basura sa kusina. Puwedeng gawing
pataba ang anumang basura sa
kusina kasama na ang mga nasirang
pagkain na gawa sa gatas, karne, at
mga inamag na tinapay. Bakit mo
nga naman itatapon ang mga ‘yan
kung may pakinabang pa pala?

• Ang bokashi ay hindi nagdudulot ng bulok na amoy.
• Hindi lalapitan ng
mga insekto, daga o
anumang hayop ang
bokashi.
Walang mawawalang
•
sustansiya sa bokashi.

Ang lahat ng sustansiya at
pakinabang ng pagkain ay
mananatili sa sistemang
bokashi.
Hindi gaanong gumagawa ng ‘greenhouse gases’ kayat ito’y
•
makakalikasan.
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• Ang proseso ng bokashi ay

ang pagsisinop at pagiging
masinsin. Hindi na kailangan
ng malawak na bakuran o
malalaking hilera ng gawaan
ng pataba.
Hindi na kailangang baligtarin
•
nang paulit-ulit ang ginagawang
pataba.

Hindi na rin kailangang mag-alala
•
sa pagbabalanse ng mga bilang ng

uri o kulay kung luntian o tsokolate na ang kulay.
Ang mga tira-tirang basura ay hindi na nakasasama sa
•
kalusugan ng tao (inoculated) dahil hinaluan ng ‘beneficial
microorganism’.

din ito sa ‘vermiculture’
• Mahusay
o ang pagpaparami ng bulate.
gawin
•ngNapakadaling
bokashi. Simple at

hindi nga komplikado
na kahit isang paslit
ay kayang gawin
ito.

•gM aa gwa nid ann gg
proyekto ito ng
mga mag-aaral
sa paaralan.
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Mga
Hakbang sa
Paggawa ng
Anaerobic
Compost
Mga
Kakailanganing
Gamit at
Sangkap

• 5 kilo
• 5 kilo
• 2.5 kilo
• 25 ml
• 25 ml
• 5 litro
• 1 piraso
• 1 piraso
• 2 piraso
• 2 piraso
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Inuling na ipa (carbonized rice hull)
Darak na magaspang (rice bran)
Sapal ng niyog (copra meal)
Beneficial Microorganism Extended (BMOE)
Molasses			
Tubig bukal
Timba
Tabo
Pala
Drum na may 20 liter capacity na may 		
takip

Paraan ng Paggawa
1.
Ilatag ang canvass kung hindi makinis ang sementong
paghahaluan ng mga sangkap.
2.
Ibuhos sa timba ang tubig at molasses, haluin hanggang
matunaw ang molasses.
Ihalo ang Beneficial Microorganism Extended (BMOE).
3.
Paghaluhaluin ang inuling na ipa, darak na magaspang
at sapal ng niyog na parang semento. Tiyaking walang buo-buo
at halung halo ang mga sangkap.
4.
Gumawa ng butas sa bunton ng mga sangkap upang
dito ibuhos ang tubig. Dahan-dahang takpan ang tubig ‘wag
hayaang tumapon ito palabas. Kung kulang pa, dagdagan ng
tubig hanggang mabasa ang mga sangkap at makakuha ng 3040% ng halumigmig (moisture).
5.
Para malaman kung ang bokashi ay may sapat na
halumigmig, dumakot ng Bokashi sa kamay, isara ang kamay,
kapag ang bokashi ay nagdikit-dikit at nabuong parang bola
pero walang tumutulong tubig sa’yong kamay, ito ay may sapat
na halumigmig, pero kung ito ay sumabog sa ‘yong palad ibig
sabihin kailangang dagdagan pa ang tubig.
6.
Ilagay sa drum ang nagawang bokashi, pikpikin ang
bokashi sa drum, takpan at itago sa madilim at di nasisikatan ng
araw, buruhin sa loob ng labing-apat (14) na araw o 2 linggo.
7. Pagkatapos buruhin ang bokashi sa loob ng 14 na araw
maaari na itong gamitin.
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Mga
Hakbang sa
Paggamit ng
1. Sa bawat isang timba basura sa kusina (20 liter) ay isang
kilo ng Bokashi.
2. Lahat ng basura sa kusina at nabubulok ay maaaring ihalo.
3. Lagyan ng isang dakot na Bokashi ang
timba bago tapunan ng basura. Itapon sa
timba ang lahat ng pinagbalatang gulay
at prutas, buto, pinagkainan, panis na
pagkain at iba pa.
Dumakot sa kamay ng Bokashi o
tabo at ihalo sa mga tinapon na basura
sa timba. Haluin ito gamit ang patpat o
sandok. Tuwing magtatapon ng basura sa
timba laging takpan ito para hindi pasukin
ng hangin.
4. Kapag nangalahati na sa timba
ang basura lagi itong pikpikin para
walang hanging papasok sa pagitan
ng mga basura.
5. Kapag napuno na ng basura ang
timba. Buruhin ang basura sa loob
ng dalawang linggo.
Itago sa madilim at di nasisikatan
ng araw.
6. Kapag naburo na ang basura sa
loob ng dalawang linggo, maaari
na itong ibaon sa lupa.
7. Kung meron kayong gulayan
o garden sa inyong bahay ibaon
pansamantala sa lupa ang basura
para bulukin sa loob ng dalawang linggo. Humukay ng butas,
ibaon ang basura, takpan ng lupa para hindi kalaykayin ng
aso at puntahan ng langgam. Kapag nabulok na ang basura,
maaari itong ipang-abono sa mga tanim na ornamental plants
at mga gulay.
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8. Kung may katas na makukuha sa binurong
Bokashi, ilagay ito sa botelya at itago sa
madilim na lugar. Kung gagamitin, kumuha
ng 1 kutsara ng katas ng Bokashi at ihalo sa
isang litro ng tubig, ipandilig sa halaman,
sa mga hanging plants, sa mga orchids, sa
ugat ng puno tuwing ika-6-8 ng umaga at
ika-4-6 ng hapon lamang. Maaaring ipandilig
dalawang beses sa isang
linggo.

Bokashi Juice
•

Simulan sa paggamit ng ‘starter
culture’, maaaring mong ipagpatuloy
ang pagpapatong ng mga basura galing
sa kusina (3-4 cm) at lagyan ng ‘starter
culture’ (sapat o mas marami) hanggang
sa mapuno ang selyadong Bokashi bin
(may butas na pang-sala).
Ang tawag sa katas nito ay Bokashi Juice
at kinakatas hanggang sa kinakailangan. Ang Bokashi juice ay
‘acidic’ at kung gagamitin sa mga halaman ay kinakailangang
ihalo sa tubig sa ratio na 1:100 bahagi ng tubig.

•

Kapag napuno na ang
lalagyan, hayaan ito ng 10
hanggang 15 araw para sa
‘fermentation’. Ang resulta nito
ay ang ‘half-composted organic
material’. Parang paraan ito ng
kalikasan na magluto ng walang
apoy.
Ang
kagandahan
ng
‘aerobic composting/putrefaction’ ay napapanatili nito ang
mga organikong enerhiya. Mas mahusay ito sa mga maliliit lang
na bulto.
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•

Habang ang mga tira-tirang basura
ng kusina ay hindi nabubulok sa loob ng
lalagyan ng bokashi, halos napapanatili nito
ang orihinal na kalagayang pisikal at ang
amoy at hitsura ay parang sa isang atsara.

• Hugasan ang bokashi container at maaari
na itong gamitin muli.

Ang magiging produkto nito ay:
1. Bokashi (Fermented organic 			
material)
				
2. Bokashi Juice

Ano ang p’wedeng gawin dito:
Ibaon sa lupa ng hardin
ang Bokashi. Magiging normal
ito na kahalo ng lupa pagkaraan
ng 2 linggo. Maaaring gumawa
rin ng “bokashi compost heap”
sa pamamagitan ng pagbaon
ng malaking sisidlang plastic
na butas ang pinakailalim at
may pantakip; ito ay p’wedeng
30 litro o higit pa hanggang sa
pinakaleeg nito. Haluan ito ng
kaunting lupa at palitan ang
pinakatakip.
Sa inyong mga paso o ‘planter box’, punuin ng 1/3
ang inyong sisidlan ng ‘potting mix’ at idagdag ang bokashi
compost at haluan ng lupa. Punuin ang natitirang 1/3 ng inyong
sisidlan ng ‘potting mix’ at saka takpan ng plastic bag upang
mapanatili ang ‘anaerobic condition’. Hintayin ang 2 linggo
bago ito taniman.
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Mga Hakbang sa Paggawa
ng Beneficial Microorganism
Extended [BMOE]
Kahalagahan:
Sa starter culture ng Bokashi bilang ‘inoculated
BMOE spray’, inaalis nito ang mabahong amoy. Pinakikinis
at pinapahusay ang kalidad ng bunga ng gulay. Nagiging
luntian pa ang mga dahon.

Gamit/Sangkap
• 30ml
• 30ml
• 940ml
• 1 pc.
• 30ml

Molasses
Beneficial Microorganism
Tubig sa bukal
Pet Bottle 1 liter capacity
Measuring cup

• 1 piraso
• 1 piraso
• 1 piraso
• 1 rolyo
• 1 piraso

Imbudo
Tabo
Timba
Masking Tape
Pentel Pen

Paraan ng Paggawa:
1. Ihandang lahat ng gamit.
2. Lagyan ng tubig ang 30ml measuring cup at ibuhos sa 1
litrong botelya, gumamit ng imbudo.
3. Lagyan ng guhit gamit ang pentel pen kung gaano kataas
ang sukat ng tubig sa botelya.
4. Alisin ang tubig sa botelya.
5. Kunin ang molasses at ibuhos sa botelya, ang guhit sa
botelya ay palatandaan sa dami ng molasses na ilalagay dito,
iwasang dumikit ang molasses sa gilid ng botelya.
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6. Kapag nalagyan na ng molasses ang botelya, lagyan ng
tubig ang botelya gamit ang imbudo. Kalahatiin ang tubig
na ilalagay sa botelya, takpan at kalugin nang dahan-dahan
hanggang humalo ang molasses sa tubig, ‘wag hayaang bumula
habang kinakalog ang botelya.
7. Maglagay ng (BMO) beneficial microorganism sa 30ml na
measuring cup. Ibuhos ang BMO sa botelya gamit ang imbudo,
dagdagan ng tubig ang botelya , mag-iwan ng puwang sa leeg
ng botelya para dito matipon ang gas habang binuburo ang
BMOE.
Takpan, at muli dahan-dahang kalugin para humalo ang
BMO. Kapag nahalo na ang tubig, ang molasses at ang BMO,
tatawagin na natin itong Beneficial Microorganism Extended
(BMOE).
8. Pumunit ng masking tape, ilagay ang petsa kung kailan
ginawa ang BMOE.
9. Itago ito sa madilim na lugar at hindi nasisikatan ng araw
sa loob ng pitong araw.
10. Pitong araw nating buburuhin ang BMOE, habang binuburo
ito, pasingawin ang umangat na gas araw-araw.
11. Sa ikawalong araw maaari ng gamitin ang BMOE.
Ang BMOE ay maaaring gamitin sa loob ng tatlong
buwan. Ito ay maaaring ipandilig sa ilalim ng dahon tuwing 6-8
ng umaga o mula 4-6 ng hapon.
12. Maaari ding ipandilig sa lupa at pandilig sa paggawa ng
abono. Ihalo ang 30ml BMOE sa 1 litro ng tubig bukal. 2 lata
ng sardinas sa 16 litro ng tubig.
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Totoong may pera sa basura. Ang obserbasyong
ito ay hindi magiging makatotohanan kung hindi natin lubos na
nauunawaan ang mga pakinabang ng basura sa ating kusina.
Hindi nga natin nauunawaan na ang mga salitang ‘basura sa
kusina’ ay tahasang pagpapahayag natin ng pagbasura sa mga
ito na maaari pa palang pakinabangan.
Kadalasan, itinatapon na lang natin sa basurahan ang
mga pirasong hindi natin isinasama sa ating mga niluluto.
Itinatapon natin ang mga pinagbalatan ng prutas o gulay,
pinaghiwaang parte ng isda o karne, dahil hindi natin talaga
alam kung ano pang p’wedeng gawin sa mga iyon.

Nang nilikha ng Diyos ang mundo, ang lahat
ng bagay ay mabuti, ang lahat ay may layunin,
magkakadugtong sa bawat isa. Ang konsepto ng
‘basura’ ay gawa ng tao,
isang kakulangan sa
katalinuhan ng tao.
Kung hindi mo
na ba alam kung ano’ng
gagawin sa isang bagay ay
may karapatan ka nang
ibasura ito? Ito ay naging
parte na ng pag-uugali ng
tao na kung wala nang silbi
ang isang bagay ay dapat na
itong ibasura agad. At ganito
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nga ang nangyayari, kung ang tirang pagkain ay itinatapon at
pupulutin ito ng ibang tao upang kainin din, na kung tawagi’y
‘pagpag’ at ito ay ipinapakain sa kanilang pamilya.
Hindi nga ba’t nilikha ng Diyos ang tao bilang
pinakamataas sa lahat ng nilikha, nganit hindi upang abusuhin
ang ibang nilikha kundi maging tagapangalaga ng mga ito. Kaya
nga ipinagkaloob ng Diyos ang sariling pag-iisip upang malaman
ng tao ang mali sa tama at ang sariling kalooban upang maging
responsable sa lahat ng kanyang gagawin.
Lahat tayo ay kabahagi sa lahat ng nilikha. Ang lahat ng
bagay ay may karapatang manatili at ang lahat ay nilikha na
may layunin. Ito ay hindi lamang totoo sa malawak na mundo,
maging sa pinakamamahal mong parte ng iyong kusina.
Ang lahat ay nagmumula sa munting bagay, at ang
lahat ay kailangang bumalik sa pagiging munting bagay. Ito ay
walang katapusang pag-ikot ng buhay o muling paggamit ng
mga lumang bagay. Walang bagay ang talagang nawawawalan
ng saysay, kundi nagbabagong anyo lamang o pumipihit mula
sa isang anyo papunta sa iba pang anyo (3R’s of Reuse, Reduce,
and Recyle).
At ito ay siguradong mapag-aaralan natin, mapapalakad
natin, at mabibigyan natin ng direksiyon kung saan natin
gustong tumungo. Muling itatatak natin sa mundo ang ating
pagiging makatao—ang pagbibigay ng makataong halaga
katulad ng dati.
Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Bokashi at mga
kagamitan nito, kontakin ang:

9-O, Tower 2, Manhattan Parkway,
Araneta Center, Cubao, Quezon City
Cel. # 09236361232

