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EARTHEN CLAY POT COMPOSTING 
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I. PANIMULA: 
 
Ang pagkompost ng mga nabubulok na basura ay ang wastong pamamaraan ng pagtatapon 
nito. Ang mga tirang pagkain ay maaaring ipakain sa mga alagang hayop (tulad ng pusa, aso o 
patabaing baboy) at ang mga hindi maipakain sa mga ito ay dapat na ikompost. Ang 
composting ay isang natural na proseso ng kalikasan na nagaganap sa mga lugar na hindi 
sementado (tulad sa mga bakanteng lote, sakahan sa probinsya at sa kagubatan). Lahat ng 
mga bagay na gawa ng Diyos Ama (kasama na tayong mga tao) ay nagiging lupa kapag 
nabubulok.  
 
Ang mga basura galling sa kusina (kitchen waste) at mga hardin (garden waste) ay umaabot sa 
40% ng kabuuang basura na makikita sa mga ‘garbage trucks’. Ang natitirang 60% naman ay 
mga bagay na di-nabubulok na maaring I-recycle. Ang pagbabalik sa mga pabrika ng mga 
recyclable na bagay ay siyang wastong paraan ng pagtatapon nito. Ang pagtatapon ng basura 
sa mga tambakan ay isang maling kaugalian na dapat nating baguhin. Marami sa ating 
mga pilipino ang nakakaalam nito ngunit marami rin sa atin ang walang pakialam (ito ang isa 
sa pinakamalaking problema) kaya’t ito ay laganap sa ating bayan.  
 
Ang lupang gawa sa kompost ay masustansya at mainam para sa mga halaman. Hindi sakitin 
and mga halamang may masustansyang lupa/humus tulad ng kompost. Hindi rin ito 
nangangailangan ng pesticide at kemikal na fertilizer. Mahal din ang mga produktong ani rito 
o ang mga tinatawag na organic products (tulad ng organic vegetables).   
 
Ang negosyo ng paghahakot at pagtatapon ng mga basura (kasama na rito ang mga 
kickbacks/komisyon sa mga kontrata) ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon 
natin ngayon ng problema sa basura. Hanga’t marami tayong mga kababayang makasarili at 
matakaw sa pera ay hindi tayo magkakaroon ng lihitimong solusyon sa ating problema sa 
basura. Ang negosyo o industriya ng pesticide at fertilizer ay isa rin sa mga dahilan ng 
pagkasira ng ating mga kabukiran. Marami sa ating lupain ang umaasim na o nagiging-acidic, 
dahilan sa mga kemikal na inilalagay rito. 
 
Ito na ang tamang panahon upang isaayos natin ang pagtatapon ng ating mga basura. 
Kailangan simulan natin sa ating mga tahanan ang wastong pagtatapon ng basura. Ito ang 
dapat gawin ng tatlumpong milyon na pilipino (o dili kaya ay mas marami pa) upang 
magkaroon ng epekto sa ating kapaligiran. Walang batas o pulitiko na makakalutas ng 
problema sa basura. Kaibigan ikaw, ako at tayong lahat ang solusyon (sa maniwala ka at sa 
hindi, ito ang sekreto ng buhay). 
 
II. ANG EARTHEN CLAY POT KOMPOSTING 
 
Ang komposting na ito ay ang pag-bubulok ng mga basura galing sa ating kusina. Halos lahat 
ng ating basura sa kusina ay nabubulok. Ang mga nabubulok na basura ay inilalagay sa isang 
malaking paso o bangga (earthen clay pot) na mabibili sa mga naghahalamanan. Hinahaluan 
ito ng kusot (mainam ang coco dust) na galling naman sa mga tablerya (ito ay maaring hingin 
ng libre, depende kung hindi na nila ito kailangan). Kung maraming buhay na lupa sa inyong 
paligid, mas mainam itong gamitin kasama ng kusot (karamihan sa mga lupa sa siyudad ay 
maputik at may halong durog na semento o bato kaya’t di mainam ihalo sa kompost). 
Inaabot ng tatlo hangang anim na buwan ang isang kompost na hindi ginagalaw upang 
maging lupa/humus Maaring dagdagan ng mga catalysts at halukaying malimit ang kompost 
kung nais mong mapabilis ang pagiging kompost nito (para lamang ito sa mga taong 
nagmamadali at hindi abala sa trabaho). Ang pagkokompost sa malaking paso (earthen clay 
pot) ay isang epektibong pamamaraan para sa mga taong maraming gawain o dili kayay 
tinatamad (marami sa atin ang maraming dahilan para hindi magkompost) Ang earthen clay 
pot ay humihinga (breathable) at nagaalaga ng mga mikrobyo. Sinisipsip rin nito ang mga 
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mabahong sabaw ng kompost o tinatawag na leachate. Ito rin ay alternatibong pamamaraan 
sa paglilibing ng basura sa ilalim ng lupa. 
 
Maaari rin gumamit ng lata, drum, o plastic container ngunit kailangang maghanda sa 
masangsang na amoy na idudulot nito. Maraming pamamaraan ng maramihan/malakihan at 
mabilisang pagkokompost ngunit ang ating pakay ay ang magkompost ang miyun-milyong 
pilipino kaya iminumungkahi ng may akda ang earthen clay pot. Mahirap manghikayat ng 
milyun-milyong tao na magkompost dahilan sa marami sa ating mga ‘environmentalists’ 
mismo ay hindi gumagawa nito sa kani-kanilang tahanan. Isang katotohanang hindi lubos na 
maintindihan ng may-akda. 
 
 
III. MGA BAGAY NA MAAARING IKOMPOST 
 
Ang mga sumusunod ay mga bagay na maaaring ilagay sa ‘earthen clay pot’: 
 

 Tirang pagkain at panis na ulam 
 Mga lamang loob ng isda, manok at baboy 
 Pinagbalatan/ Pinagtabasan ng gulay at prutas 
 Sirang prutas  
 Balat ng itlog 
 Bag ng tsaa 
 Basang papel/dyaryo/karton at tissue 
 Toothpick na na gawa sa kawayan o kahoy 
 Cotton buds na gawa sa papel ang tangkay 
 Tinadtad na basura galling sa hardin 

Iwasan ilagay ang mga matagal mabulok tulad ng mga buto ng hayop, malalaking buto ng 
prutas, balat/shell ng tahong/talaba/tulya, at iba pa. 
 
 
IV. PAMAMARAAN NG PAGKOKOMPOST 
 
Ilagay ang paso (earthen clay pot) sa hardin na may damo. Kung walang hardin at sementado 
ang lalagyan ng paso, ipatong ito sa isang platong paso at budburan ng kusot ang paligid nito 
(ito ang magsisilbing tagahigop ng sabaw ng kompost- leachate). Lagyan ng lumang 
kompost, lupa o kusot ang paso ng may katamtamang dami upang magsilbing starter at 
maaari ng ilagay ang mga nabubulok na basura. Siguruhing hindi masyadong basa o matubig 
ang mga basura upang hindi ito masyadong magsabaw. Patungan ng kusot ang mga basura 
hangang matakpan ang mga ito. Ang prinsipyo nito ay maihahalintulad sa pagtatabon natin 
ng lupa sa tae ng pusa upang mabulok ito at di bumaho. Ulit-ulitin lamang ang paglagay ng 
nabubulok na basura at pagpatong ng kustot hangang sa mapuno ang paso. Ang isang 
malaking paso ay napupuno sa loob ng dalawang buwan para sa isang maliit na pamilya. Mag 
puno ulit ng isa pang bagong paso kapag napuno na ang una at hayaang mabulok ang laman 
ng unang paso. Kalimitan ay pwede ng gamiting organic fertilizer ang kompost sa unang 
paso pagkatapos mapuno ng pangalawang paso. 
 
Maaaring di na takpan ang paso kapag umuulan maliban lamang kung may bagyo o dili kaya 
ay masyadong malakas ang ulan. Mamamatay ang mga mikrobyo at bakterya sa kompost 
kung sila ay malulunod sa dami ng tubig. Babaho rin ang kompost kapag marami itong sabaw 
o leachate. Dagdagan ang kusot sa ibabaw ng kompost kapag bumaho ito at palitan ang 
kusot sa ilalim na platong paso (kung ito ay hindi nakapatong sa damuhan ng hardin). Maaari 
ring tusuk-tusukin ng isang mahabang bagay ang kompost upang makatulong itong huminga. 
Tandaan, kailangan ng mga mikrobyo ang katamtamang hangin, init ng araw at tubig. 
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V. PAGTATAPOS        
 
Kung nais mong makatulong sa pagsugpo sa problema sa basura, kumilos ka kaagad at 
magkompost sa iyong bahay upang maging bahagi ka ng solusyon. Nasasaiyo ang desisyon 
kaibigan kung nais mong manatiling bahagi ng problema. 
 
Ang pagkokompost ay isang art o skill na magandang gawin at ituro sa ating mga kaibigan. 
Kung nais mong magkaroon ng magandang kinabukasan ang buong mundo, simulan mo na 
sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay tulungan mong matuto ang iyong mga 
kapitbahay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


