
PANIMULA

Ang dojo (Misgurnus anguillicaudatus) o weather loach  ay isdang-
tabang  na matatagpuan sa malamig na dako ng Cordillera.  Ito ay dinala sa
Pilipinas ng mga Hapon, marahil ay dahil sa paghahanda bilang pagkain sa
panahon ng digmaan.

Mayroong dalawang gamit ang dojo: una, ay bilang pangunahing
aquarium fish sa ibang bansa sa Europa at Amerika; pangalawa, ay bilang
pagkain sa bansang Hapon, Korea, at Tsina -kung saan ito ay tinaguriang
health food o pagkaing-pangkalusugan.  Ang dojo ay matatagpuan din sa
bansang Taiwan. Sa Pilipinas, ito ay kilala bilang pangunahing pagkaing-isda
sa malamig at bulubunduking mga bayan ng Luzon tulad ng Benguet, Ifugao,
Mt. Province,  Kalinga at Apayao.

Katulad sa bansang Hapon at Taiwan, kung saan ang ani ng dojo ay
mabilis na bumaba dahil walang habas na paggamit ng pestisidyo at kemikal
sa agrikultura, ang Pilipinas ay nakararamdam na rin ng pagkasalat sa
produksyon mula sa mga bukirin at sapa-sapa kung saan ito ay karaniwang
nahuhuli.

Ang halaga ng dojo sa pamilihan sa Cordillera ay umaabot Php 220
bawat kilo, mas mataas ng doble kaysa pangkaraniwang isda katulad ng tilapia
at bangus.  Ang isdang ito ay mapapalaki sa payak na pusawan  at maging sa
palayan. Ang isang malaking suliranin kung bakit ang culture ng dojo ay hindi
makausad sa bansa ay dahil sa kakulangan ng binhi nito.

Ang dojo ay nakapangingitlog sa pusawan.  Subalit ang dami ng semilyang
nakokolekta ay kakaunti at may iba’t-ibang laki.  Dagdag dito ang hindi
kaseguguran sa produksyon ng hatchery.

Ang BFAR-NIFTDC ay gumagawa ng pag-aaral upang maparami ng
mabilis ang dojo. Ang pamamaraang artificial breeding by stripping  ay
ginagamit sa fertilization ng itlog.  Ang mga hakbangin sa pagpapaitlog,
pamimisa at pag-aalaga ng semilya ay natutuhan ng NIFTDC matapos ang
masusing  pagsasaliksik ukol dito.

PAGPILI NG BREEDERS

may habang 8 hanggang 10 sentimetro. Ang bibig nito ay patulis
at ito ay may mga palikpik  na matulis at matalim sa ibabang
bahagi ng katawan  na ginagamit sa pakikipagtalik sa babae.

Ang breeders ng dojo ay maaaring
hulihin sa wild. Kung mayroong hatchery-bred
breeders ay makabubuting ito ang gamitin
upang matanto ang edad at makaiwas sa sakit
na karaniwang dala ng wild stocks.

Lalaki

malaking tiyan.  Ang palikpik nitong pelvic ay kapansin-
pansing maliit.  Ang papilae ng babae ay may dalawang butas.

PAGKUKUNDISYON NG BREEDERS

Maghanda ng banyera o anumang sisidlan na kayang maglulan ng 50 hanggang
100 litrong tubig.  Iayos ito sa lilim o sa loob ng gusali  at lagyan ng tubig na may lalim
na 20 hanggang 30 sentimetros. Lagyan ang sisidlan ng aerator.   Pawalan ang dojo sa
daming dalawa bawat litro ng tubig.  Paghaluin ang lalaki at babae. Pakainin ang
breeders araw-araw ng mga pagkaing katulad ng artificial feeds, phytoplankton,
zooplankton at maliliit na suso sa tantyahang dami na 10 % ng lahatang timbang ng
isda. Linisin sa pamamagitan ng siphon ang tirang pagkain bago magbigay ng bagong
rasyon kinabukasan. Ang paghahanda ng dojo sa pangingitlog ay mabisa sa lamig na
25 hanggang 30o C. Mamili ng buntis na inahin pagkaraan ng dalawa o tatlong linggo.
Tambalan ito ng isa o dalawang lalaki. Ilagay ang mga napiling breeders sa bagong
lalagyan ng magkahiwalay ang kasarian.

PAG-IINIKSYON NG HORMONE

Pumili ng 5 hanggang 10 inahin. Timbangin at iniksyonan ng HCG (Human
Chorionic Gonadotrophin) sa laman o muscle bawat babae sa daming 50 IU bawat
gramo. Matapos ang pag-iniksyon, ilagay ang mga inahin sa hiwa-hiwalay na sisidlan.
Maghintay ng 12 oras. Ang oras ng iniksyon ay praktikal na gawin sa alas-sais o alas-
siyete ng gabi.

PAGPAPAITLOG

Ihanda ang mga gagamitin isang oras bago ang planong eskedyul ng

Mas mahaba ang palikpik nitong pelvic na kabaligtaran sa babae. Ang papilae ng
lalaki ay may isang butas.

Babae

Ang babaeng dojo ay mas malaki kaysa sa lalaki. Ang buntis na babae ay may

Lalaki

Babae

pagpapaitlog.  Sa limang inahin,kailangan ang pitong  malinis
na platito, kapirasong telang pangkulambo, matalim na gunting,
forcep, 9% saline solution, limang palanggana, limang hatching
tray , tuyong basahan at 20 ga-posporong bato.

Makalipas ang 12 oras mula sa pagturok ng HCG, hulihin ang isang babae at
patuyuin ang katawan gamit ang basahan. Itapat ang papilae sa tuyong platito at
himasin patulak saanal opening ang mga itlog. Ulit- ulitin ang paghimas hanggang mapalabas
ang karamihan ng itlog.  Ingatang mabahiran ng dugo o tubig ang mga itlog.Ang lalaking dojo ay may natatanging kaibahan.  Ito ay mas maliit sa babae at



Kumuha ng panibagong platito. Maglagay ng limang mililitrong saline solu-
tion. Ito ay gagamitin na panghugas ng dugo ng testes.
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Muling kumuha ng platito at maglagay  ng isa o dalawang
mililitrong saline solution. Ito naman ay gagamitin na pagkakatasan
ng punlay (sperm) ng dojo.

Humuli ng lalaki at patuyuin ang katawan nito gamit ang basahan.  Biyakin ang tiyan
sa pamamagitan ng gunting mula sa anal opening hanggang ulo. Hawiin ang bituka upang
makita ang testes. Ang testes ay puti,  may habang isang sentimetro. Kuhanin ito gamit ang
forcep at hugasan sa sampung mililitrong saline solution upang maalis ang dugo. Alisin ang
lamad o bitukang nasama sa testes. Ilipat ang testes sa platitong may dalawang mililitrong
saline solution at durugin itong mabuti. Mapapansin na ang saline solution ay mamumuti.
Salain at alisin ang  mga tissues gamit ang kapirasong  tela ng kulambo.  Ito ngayon ay
tinatawag na spermatozoan solution.

Agad ibuhos at ihalo ang spermatozoan solution sa itlog para sa fertilization.
Maghintay ng dalawang minuto.  Hugasan ang fertilized na itlog ng tubig-tabang.

PAMIMISA
Iayos ang palanggana sa lamesa o sa mataas na patungan.  Lagyan ito ng tubig  na may

lalim na anim na sentimetro.  Ilagay ang hatching tray sa gitna.  Ipatong ito sa bato.
Ikalat ang itlog (fertilized eggs) sa tray.  Iwanan ito at hayaang mapisa.  Ang

pamimisa ay inaasahan sa loob ng 27 hanggang 34 na oras.

Ulitin ang mga binanggit na hakbangin ng  pagpapaitlog sa mga natirang inahin.
Maaaring gumamit ng lalaki na higit sa isa kung ang testesna nakuha ay maliit
o kung ang itlog na napalabas ay marami.

PAG-AALAGA NG SEMILYA (FRY)
Alisin ang tray isang araw makalipas ang pamimisa. Maglagay ng katamtamang

lakas ng hangin (aeration).
Simulan ang pagpapakain ng Chlorella mula sa ikalawa

hanggangika-limang araw. Sa ika-anim na araw, simulan ang pagpapakain
ng Artemia o nilagang pula ng itlog ng manok (hard-boiled egg-yolk)
dalawang beses maghapon. Sa ika-15 araw, ang semilya ay maaari ng
kumain ng dinurog na commercial feeds dalawang beses isang araw.

Magpalit ng tubig (70 hanggang 80%) dalawang beses maghapon tuwing
bago magpakain.

Ang semilya ay maaari ng palakihin sa pusawan  kung ang mga ito ay malakas
ng kumain ng feeds.
.
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