
ng lumang tinapay at pinakuluang  lamang-loob o bituka ng

manok na karaniwa’y itinatapon ng mga dressing plants.

l.   Matapos ang ika-apat na buwan, piliin at anihin na ang

malalaking hito upang lumuwag ang pusawan at makalaki ng
mabilis ang mga natirang isda.  Anihing lahat ang hito  matapos

ang anim na buwang pag-aalaga o sa mas maagang panahon

kung ang nais na laki ay nakamtan na.

m.  Patuyuan ang palaisdan, linising muli, at ihanda sa susunod na

pag-aalaga ng hito.
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a kasalukuyan ay may tatlong uri o species ng hito sa
Pilipinas, ang native (Clarias macrocephalus), ang Tai-
wan (Thai catfish,  C. batrachus) at ang African (C.
gariepinus).

Sa tatlong uring nabanggit, ang kinikilalang pangnegosyo
ay ang African hito, samantalang ang pinagtutuunang-pansin ng
pamahalaan upang maparami ay ang native hito.  Ang Taiwan  o
Thai catfish  ay kinaaayawan ng mamimili dahil sa makunat nitong
laman kung ihahambing sa naunang dalawang uri.

S
P A N I M U L A

Akma ang native hito sa panlasang Pilipino .  Ito ay may
malambot na laman sa anumang pagluluto.  Ang halaga nito sa
pamilihan  ay pinakamahal sa  tatlong uri ng hito.  Subalit ang
malawakang pag-aalaga ng hitong ito sa bansa ay napipigil ng
kakulangan ng semilya sa pamilihan. Bihira pa sa kasalukuyan
ang semilyahan o hatchery nito. Ang BFAR-NIFTDC sa Dagupan
City at ang SEAFDEC, Ilo-ilo City ang mga sentrong
pampamahalaan na nagpaparami at nakapagtitinda ng semilya
nito sa ngayon.

g.  Ibabad ang lalagyang plastik ng semilya sa pusawan ng 15
minuto bago tuluyang pawalan  ang binhi. Gawin ang

pagpapawala sa pinakamalalim na parte ng palaisdaan.

h.  Simulan ang pagpapakain sa mga hito sa pangalawang araw.
Gumamit ng  commercial feeds na may maliit na butil  at may

taglay na  30 % crude protein o higit pa. Ibigay ito sa daming

15 hanggang 20 % ng  kabuuang timbang ng isda sa maghapon
hati sa tatlo o apat na bigayan.  Magdagdag ng rasyon kung

kinakailangan  upang matugunan ang pangangailangan sa

pagkain  at makaiwas sa pagkakainan (cannibalism) ng hito.

i.   Gumamit ng floating feeds sa ikalawang buwan (5% ng

kabuoang timbang) upang matantiya ang wastong dami ng
pagkain na kailangan ng alagang hito.  Maaari ding gumamit



Ang African hito  ay malawakan nang inaalagaan  at itinitinda
sa palengke, restawran at maging sa ihaw-ihaw sa highway. Ito ay
kilala ng pagkain sa Luzon at maging sa Kabisayaan. Ang laman
nito ay malambot kahalintulad sa native hito. Dahil sa taglay nitong
laki ng katawan (higit sa 15 beses ng native) at liit ng itlog (mas
maliit ng 4 na beses kaysa sa native),  ito ay mabilis paramihin at
palakihin.

Bakit Hito ?

Sa mga isdang tabang, ang hito ay pumapangalawa sa
tilapia sa popularidad. Ito ay nabibili sa palengke ng buhay at
maaaring patagalin pang buhay ng kung ilang  araw  habang hindi
pa  nailuluto. Ang laman nito ay malinamnam at maaaring ihanda
sa anumang pamamaraan ng pagluluto, maging inihaw, pinirito o
sinabawan.

Madaling  alagaan at palakihin ang hito. Ito ay lalaki maging
sa mababaw na palaisdaan.  Sa maliit na pusawan ay maaaring
magpalaki ng  maraming hito higit sa itinatakda sa pag-papalaki

d.  Sa bawat metro-kwadrado ng tubig, lima hanggang 10 binhi

ang maaaring alagaan. Bumili ng malusog at masiglang binhi.
Piliin ang binhing  may tatlong sentimetrong  haba.  Mataas

ang survival rate kung ang laking ito o higit pa ang gagamitin.

Iwasang bumili at maghalo sa isang pusawan ng iba’t-ibang
laki ng semilya.  Ang mas malaking semilya ay malakas kumain

ng maliit na binhi.

e. Iempake at ibiyahe ang semilya matapos ang 24 na oras na

pamamahinga  mula sa pagbilang  nito. Gamitan ng itim na

supot ang lalagyan ng semilya upang maiwasan ang sobrang
pagkabulabog.  Tandaan na ang tamang pagbiyahe ng semilya

ay sa malamig na oras o panahon.



ng tilapia, bangus o karpa. Ito ay maaaring lumaki sa maraming
uri ng pagkain katulad ng commercial feeds (tilapia o bangus
feeds), dinurog na golden kuhol, lumang tinapay, pinagpiliang
bituka ng manok, atbp. Ang hito ay matibay sa sakit at hindi
nangangailangan ng aeration o madalas na pagpapapalit ng tubig.
Katulad ng tilapia, ang  pag -aalaga ng hito ay maigsi  lamang.
Ang pag-aani nito ay maaaring magsimula sa  pang-apat na buwan.

Pagpapalaki ng Hito sa Palaisdaan

Ang hito ay mapapalaki sa palaisdaan  sa pamamagitan

ng pagsunod sa mga sumusunod na tagubilin:

a.  Patuyuin ang palaisdaan at siguruhing walang carnivorous na

isda dito katulad ng dalag, biya at maging malaking hito.

Magsabog ng lasong tea seed powder sa tapang na 50 kilo sa
bawat iktarya  kung kinakailangan.

b.  Ayusing maigi  ang pilapil ng palaisdaan.  Taasan ang mga
bahaging mababa at laparan ang mga parteng makitid.

Damuhang mabuti ang pilapil upang  maiwasan ang pamamahay at

pamiminsala ng palakang- karag na kumakain ng semilya ng hito.

k.  Maglagay ng mababang bakod ( 30 sentimetro) sa ibabaw ng

pilapil paikot sa palaisadan. Ito ay maaring yari sa lumang yero,

plastik, net, kahoy o hollow blocks. Ang hito ay may ugaling
gumapang patakas kung makapal ang hamog sa gabi at sa

panahong mahaba ang ulan.  Sukatin ang luwang ng pusawan.


