
PAG-AALAGA NG BABOY 
SA NATURAL NA PAMAMARAAN 

 
PUNDASYON SA NATURAL NA PAG-
AALAGA 

 
Tatlong K ng Organic Farming: 
1. Kalusugan 
2. Kalikasan 
3. Kabuhayan 
 
MGA BAGAY NA DAPAT UNANG ISA-
ALANG ALANG 
 
1. Magkakaroon ng forage area para sa 

pagkain ng baboy. 
2. Merong concoction (5 klase) sa bawat 

pakain ng baboy. 
3. Sundin ang mga paraan ng pag-gawa na 

itinuro sa seminar upang hindi magka-
roon ng problema. 

 
 TIRAHAN NG BABOY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            1 metro 
               ang 
              lalim 
1. Ang bubong na yari sa pawid, kugon o 

sulirap ay nakakawang o mayrong 
daanan ng hangin para sa magandang 
bentilasyon. 

2. Merong 1 metrong hukay na lalagyan ng 
ipa o kusot upang magsilbing beddings o 
umbangan. Ito ay dapat 60% moisture o 
mahalumigmig sa pamamagitan ng pag-
spray o pag-dilig ng imo. 

3. Merong lalagyan ng tubig o painuman at 
malapit sa pinag-kukunan ng tubig. 

4. Ang dingding ay yari sa kahoy-gubat, 
slab ng niyog o kawayan o iba pang in-
digenous materials. 

 
BEDDINGS NG BABOY 

 
 
 
 
 
1. pinaghalong ipa, mabuhaghag na lupa, 

imo at kaunting asin. 
2. 2 kutsara sa imo sa 1 litrong tubig. Ang 

isang timba ay pwedeng lagyan ng kala-
hating lata (lata ng sardinas) ng imo at 
ididilig sa beddings. Limitan ang pag-
didilig (pero huwag basain ang baboy) 
upang magkaroon ng 60% moisture. 

 
5 CONCOCTIONS 
 
IMO-INDIGENOUS MICROORGANISMS. 

(GOOD BACKTERIA) 
 

1. Paamagin ang kanin sa loob  ng 3-5 
araw sa isang malinis  na lalagyan at 
takipan ng mga papel na walang tinta. 
Puttng amag ang kailangan. (isang kilong 
kanin na pinaamag ay katumbas ng 
1kilong molasses.) 

2. Pag-nagkaroon ng puting amag ang kanin 

ilagay ang mosses at pa ghaluin sa lalag-
yan. 

3. Takipan ng malinis na papel na walang 
tintan. Manila paper ay pwede o kaya put-
ing katsa. Talian ng goma. 

4. Iimbak sa loob ng 7 araw. Salain ito pag-
katapos at ilagay sa mga lalagyan. Ang pi-
nagsalaan ay pwedeng  lagyan ng tubig 
at itindig sa beddings upang hindi ma-
sayang. 2 kutsara = 1 litrong tubig. 

 
FPJ-FERMENTED PLANT JUICE 

(IRON, MINERALS, POTASSIUM) 
 

1. Gayatin ng manipis ang mga hinog na 
prutas tulad ng saging at ilagay sa lalag-
yan. 

2. Ilagay ang molasses. Kung 1 kilo ang 
prutas, 1 kilo din ang molasses na ilala-
gay. 

3. Siguraduhing nakalubog ang ginayat na 
prutas sa molasses. Takipan ng malinis 
na papel. 

4. Buruhin sa loob ng 7 araw. 
5. Salain ito at ilagay sa mga lalagyan. 
6. Ang mga pinagsalaan ay ihalo sa pagkain 

upang hindi masayang. 
 
FPJ-FERMENTED PLANT JUICE (IRON, 

MINERALS, POTASSIUM) 
 
1. Gayatin ang talbos ng kamote o 

kangkong. Ang 1 kilong talbos ay pwe-
deng samahan ng 1 kilong ginayat na 
saha ng saging o halyas. Mainam ilagay 
ito sa fish net bago ilagay sa lalagyan at 
ipatong ang malinis na bato sa ibabaw. 

2. Ilagay ang 1 kilong molasses. Imbakin sa 
loob ng 7 araw. 



3. Salain ito at ilagay sa mga lalagyan. Ang 
pinagsalaan ay isama sa pagkain upang 
hindi masayang. 

 
FAA-FISH AMINO ACID (PROTEIN) 

 
1. Sariwang isda, o sariwang hasang o ku-

hol na ginayat at ilagay sa isang lalagyan. 
2. Ilagay ang molasses 1 kilo. Kailangang 

nakalubog ito molasses upang hindi 
magkaroon ng amo. 

3. Iimbak sa loon ng 20 days at salain pag-
katapos. Ilagay sa mga lalagyan ang 
katas. Huwag nang ihalo ang mga  pinag-
salaan sa pagkain. 

 
OHN-ORIENTAL HERB NUTRIENT 

(ANTIBIOTIC) 
 
1. Ang 5 kilos na luya o bawang tagalog na 

tinadtad ay ilagay sa lalagyan. 
2. Ilagay ang 2 grande ng beer dito at ha-

yaang nakababad ang luya sa beer sa 
loob ng 12 oras. 

3. Saka ilagay ang molasses 1 kilo. 
4. Iimbak ito sa loob ng 7 araw. 
5. Salain pagkatapos. Ang pinagsalaan ay 

pwedeng gamitin  hanggang 4 na beses. 
Ulitin lang ang mga naunang steps. 

6. Ilagay sa mga lalagyan. 2 kutsara sa 1 
litrong tubig kung gagamitin sa painu-
man. 

 
Starter    Alugbati 
40 kgs na di(kono)  Uray o kolitis 
300 ml FPJ   Talinum 
400 ml OHN   Flamengia 
1000 ml FAA   Trichantera 
7 kilo na gukay  Renzoni 
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Talbos ng kamote  Talbos ng  
Talbos ng kangkong  balinghoy 
 
 
Grower 

40 kgs d1 (Kono) 

300 ml FPJ 

300 ml FPJ 

600 ml OHN 

800 ml FAA 

10 kilos Gulay 

Gulay na mayaman vitade  

 
 


