
GREEN MANURING 
 

Gamit: Pagpapahinga ng lupa at 
magbibigay sustansya at or-
ganic matter sa lupa. 

 
Ang Green Manure ay mga halamang 
itinatanim at ginagamit na pam-
pataba sa lupa. Kadalasang gina-
gamit bilang green manure ang mga 
legumbre tulad ng munggo, sesbania 
(kapamilya ng katuray), velvet 
beans, lablab at suwag-kabayo 
(crotolaria) dahil sa taglay nitong Ni-
trogen Fixing Bacteria (NFB). Ito ay 
inihahasik sa sakahan pagkatapos ng 
anihan at inaararo sa panahon ng 
pamumulaklak nito upang magsil-
bing pataba sa lupa. Ang azola at 
duck weed naman ay kalimitang gi-
nagamit sa palayan. Sa karanasan, 
ang 10-20 kilong munggo na ginamit 
bilang green manure sa bawat (1) 
ektarya ng bukirin ay halos katum-
bas ng 1-2 sako ng complete fertil-
izer. 

 

CRH (Carbonized Rice Hull)  
 
Gamit: Pampabuhaghag ng Lupa  
 
 
Ang CRH ay ipa ng palay na gina-
wang uling tulad ng pamamaraang 
ginagamit sa pag-uuling ng kahoy o 
pagsusunog ng walang hangin. Hindi 
ito abo. Dahil sa benepisyong taglay 
ng CRH, maraming magsasaka ang 
gumamit nito. Limitado ang sustan-
syang makukuha sa inuling na ipa, 
mas maganda itong ihalo sa compost 
bilang texturizer at pandagdag sa 
lupa. Pinatataas ng CRH ang carbon 
sa lupa.  
  
Gamit ng CRH 

 
 Pinagaganda ng CRH ang kalidad 

ng lupa para sa mabilis na paglaki 
ng punla. 

 Itinataboy nito ang mga gumaga-
pang na insekto at ilang mikrobyo 
sa lupa. 

 Ginagamit ang CRH bilang pang-
halo sa growing medium ng mga 
high-valued crops 

 Maganda rin ang CRH bilang 
kamilya o kaykayan ng mga sisiw. 

 
 
 

 
Paggamit ng CRH: 

 
 Ihalo ang 10-20 sako ng CRH 

kada ektarya habang inihahanda 
ang lupang taniman. 

 Idagdag ang 20% CRH sa 
punlaan. 

 Bilang pampabuhaghag ng 
malagkit na lupa (clay), maglagay 
ng 2- 5 sako ng CRH sa bawat 100 
sqm ng kamang taniman. 

 



 

Hango sa babasahing ipinamigay noong Pagsasanay ng TOT on Organic 
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