
(O. niloticus x O. mossambicus F1 hybrids)
MOLOBICUS PROJECT PROTOCOL

Dr. Westly R. Rosario, Nerafe C. Muyalde at Angelito E. Dela Cruz

Haba          Rasyon bawat araw     Haba         Rasyon bawat
       araw

Dami

Ang dami ng pagpapakain ay 15 hanggang 20 % ng timbang
ng semilya. Kung and laking 15 milimetro ay naabot na ng semilya,
ang dami ng rasyon ay maari ng ibaba sa 10 % hanggang matapos
ang pagsasalalaki.

PAG-ANI NG ISINALALAKING TILAPIA
Ang semilya ay maaari ng anihin sa ika-

21 araw.  Subalit mas makabubuti na pahabain
ang gamutan o treatment ng 25 hanggang 28
araw.

Muling salain ang semilya gamit ang
lambat na B net (#38).  Alisin sa aanihin ang
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lumusot sa lambat dahil karaniwa’y apat na bahagi nito ay babae.  Ang
karaniwang timbang ng semilya matapos ang gamutan ay 0.1 hanggang
0.3 gramo.

Palakihin ang isinalalaking semilya sa maluwang na hapa o sa
pusawan hanggang sa timbang na isang gramo bago gamitin o ipagbili.
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PINADALING PAMAMARAAN SA PAGPAPARAMI NG

(O. niloticus x O. mossambicus F1 hybrids)
MOLOBICUS PROJECT PROTOCOL

Ang pagkakaroon ng teknolohiya upang maka-develop at
agarang  makapagparami ng tilapia hybrid na mabubuhay at lalaki sa
tubig-alat ay proyektong sinususugan sa Pilipinas at maging sa ibang
bansa. Ito ay bunsod ng kakulangan ng isda pang-akwakultura sa tubig-
alat na may malawak na pagtanggap ng  mamimili, madaling paramihin
at murang alagaan. Sa kasalukuyan ay ihinahalo o ini-integrate ang
tilapia  sa pagsusugpuan upang makaiwas sa salot na luminous bacteria
na nagpabagsak ng industriya ng sugpo sa bansa.

Sa kasalukuyan ay may dalawang pambansang programa ukol
sa pagde-develop ng saline tilapia sa Pilipinas: una, ang pagtutulungan
ng BFAR at FAC sa Nueva Ecija ; at pangalawa, ang proyektong
MOLOBICUS ng BFAR-NIFTDC, kaakbay ang PCAMRD at CIRAD sa
Dagupan City.  Ang mga pag-aaral na nabanggit ay maaaring tumagal
ng ilang panahon, subalit may kaparaanan upang pansamantala ay
matugunan o mabawasan ang pangangailangan sa tilapiang-alat ng
industriya.  Ang hybridization o pag-aasawahan ng tilapiang
Oreochromis niloticus at O. mossambicus ay isang paraan upang
makagawa ng F1 hybrid na mabilis ang paglaki katulad ng nilotika at
mabubuhay sa maalat na tubig katulad ng mosambika.

Ayon sa kasalakuyang pag-aaral  ng BFAR-NIFTDC, ang F1
hybrid (NiMo   O. niloticus x    O. mossambicus); (MoNi  O. mos x O.
nil) ng nilotika at mosambika ay may kakayahang mabuhay at lumaki
sa alat na 15 hanggang 25 ppt.

Ang babasahing ito ay hinati sa dalawang bahagi: ang
pagpapasemilya ng tilapia; at, pagsasalalaki (sex-reversal) ng semilya.

PAGHAHANDA NG PAGKAIN

Gumamit ng commercial feeds na may 35 % crude protein.
Gilingin o dikdikin itong mabuti upang mapino ang butil.  Salain ito gamit
ang tela ng kulambo at alisin ang magaspang na  butil.

Maghalo ng 0.06 gramo ng 17 alpha methyl testosterone sa
kalahating litrong 90 hanggang 95% ethyl alcohol. Unti-unti itong ihalo
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sa isang kilong feeds sa pamamagitan ng
sprayer. Gumamit ng babasaging gamit tulad
ng bowl sa paghahalo ng hormone. Patuyuin
ang alkohol sa feeds sa hangin o sa lilim.
Ihalayhay ang halo sa kapal na tatlo hanggang
limang sentimetro. Halu-haluin  ito maka-
dalawa o tatlong beses.  Ang feeds ay tuyo
na kung hindi na naaamoy ang alkohol.  Itago
ang pagkain sa malamig na lalagyan o refrigerator.

Iwasan ang paggawa ng sobra sa daming feeds lalo na kung
tag-ulan upang makaiwas sa pagkabulok.  Ang isang kilong hormone
treated feeds ay magagamit ng 3,000 semilya sa 21 araw.

Igrupo ang magkakasingtandang semilya.  Salain ang semilya
gamit ang B net ( # 38) upang matanggal ang mga  sobra na sa laki.
Ang semilyang may sukat na siyam hanggang 11 milimetro ang dapat
lamang gamitin.

Bilangin ang semilya sa paraang  hindi ito masasaktan o
masyadong mahihirapan.  Bumilang ng isang libong semilya at ilagay
sa puting palanggana.  Ito ang gamiting parisan upang  matantiya ang
dami ng  semilya sa ibang  palangana.  Ito ang pinakamadaling paraan
ng pagbibilang.

PAGPAPAKAIN

Dalas

Gawin ang pagpapakain ng tatlo hanggang limang beses
maghapon sa araw-araw.  Ang rasyon ay masusukat sa pagtitimbang
o sa pagtatakal.



PAGPAPASEMILYA NG TILAPIA
Ang pagpapasemilya ay maaaring  gawin sa pusawan at sa

ang 10 hanggang 15 araw.
- Gawin ang pag-aani sa umaga bago magpakain ng isda.
- Gamit ang isang putol ng kawayang may habang isa’t kalahating metro,
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hapa.  Sa babasahing  ito, ang pagpapasemilya sa hapa ang tatalakayin.

Paghahanda ng hapa

Gamit ang telang kulambo, magtahi ng hapa na may sukat na

Nilotika (Oreochromis niloticus)

Ang O. niloticus ang species ng tilapia na lumalaki ng mabilis

aning 10,000 hanggang 20,000 itlog o semilya bawat 45  na hapa tuwing
ika-10 hanggang 20 araw, tantiyahin ang dami ng hapang tatahiin ayon
sa dami ng semilyang nilalayong anihin sa loob ng isang taon.

Gumawa  rin ng tulos na pagsasabitan ng mga hapa. Ang sanga
ng ipil-ipil, kawayan at tubong bakal ay maaaring gamiting tulos.
Tantiyahin ang dami ayon sa pinakamatipid na pag-aayos ng hapa sa
tubig.

- Ihiwalay ng lalagyan ang semilyang may yolk sac.
- Pawalan ang semilya sa pusawang (concrete tanks).

Paghahanda ng breeders

Humanap ng panggagalingan ng
mga lalaki at inahing tilapia.  Dapat isaisip
ang adhikain ng gagawing hybridization  na
makagawa ng hybrid na malakas lumaki
at may kakayahang mabuhay sa tubig-
alat.

at angkop sa klima ng Pilipinas. Ito ay mabibili
sa pangalang GET tilapia, GIFT tilapia, pla-pla
at giant.  Ang isdang ito ay matakaw kumain,
may makapal na laman, maliit ang ulo, tugma
sa mahabang pag-aalaga, at madaling

Gumamit ng sementong pusawan  sa pagsasalalaki ng tilapia.  Ang
bilog na pusawan na may diameter na isa’t kalahating metro at lalim na

iangat ang kulambo at ipunin sa isang sulok ang
mga isda at semilya.

- Ihiwalay ang breeders sa semilya sa
pamamagitan ng salok (scoop net) na may
magaspang na butas .

kalahating metro ay maaaring mag-lulan ng
5,000 hanggang 10,000 semilya. Ang
pinakamainam na dami ay limang semilya
bawat litro ng tubig.  Ilagay ang pusawan sa
lilim upang maiwasan ang mabilis na pagtubo
ng  lumot (algae).  Malagay ng sapat na  hangin
(aeration) sa bawat pusawan. paramihin. Sa ngayon, ito ay matatagpuan sa maraming dako ng bansa.

- Gamit ang maliit at pinong salok, hulihing dahan-dahan
ang mga semilya at ilagay sa timba o palangganang may
sapat na tubig.

Samantala, ilagay ang sac fry sa incubator (tingnan ang larawan).
Ang incubation ay tatagal hanggang sa ang semilya ay makalangoy.

PAGSASALALAKI (SEX REVERSAL) NG TILAPIA

Ang pag-aalaga ng lalaking tilapia ay
makatutulong ng malaki upang maitaas ang
ani ng pamamalaisdan. Sa paraang ito
maiiwasan ang maaga at walang hintong
pagdami ng tilapia sa pusawan. Ang mga
lalaking tilapia ay mayroon ding katangiang
lumaki ng higit at mas mabilis kaysa babae.

Ang pagpapakain ng male hormone ay itinuturing na epektibo,
mura at praktikal na paraan upang magkaroon ng maramihang
populasyon ng lalaking tilapia. Ang pagsasalalaki ay maaaring  gawin
sa hapa o sa sementong pusawan   (concrete tanks).

PAGHAHANDA NG SEMENTONG PUSAWAN

1.3 X 5 X 1 metro.  Ang isang rolyo ng
tela ay makagagawa ng limang hapa.
Lagyan ito ng tatlong pares na talian sa
itaas na bahagi o labi at gayundin sa
ibabang bahagi upang ang hapa ay hindi
makawala sa pagkakatali  kung may
malakas na hangin.  Sa inaasahang



Maghanap ng source ng nilotika sa pinakamalapit na lugar.
Mamili ng lalaking may sapat na edad at may laking 50 gramo. Ibukod
ang mga  ito ng hapa o lalagyan. Bigyan ng sapat na pagkain at alagaan
ng limang araw.  Ihinto ang pagpapakain isang araw bago ang pag-
iimpake at pagbibiyahe.

Sa pag-iimpake, alisin ang mga mahina o may sugat  na isda.
Piliin ang pinakamalalakas at siyang dalhin sa proyekto.  Gumamit ng
supot na plastik na may sukat na 20 X 30 sentimetro.  Dalawahin ang
supot at lagyan ng apat na litrong tubig.  Maaaring maglagay ng lima
hanggang 10 breeder sa bawat supot ayon sa laki at sa layo ng biyahe.
Maglagay ng asoge o oxygen at isara ang supot gamit ang lastiko.
Mahalaga na takpan ng itim na plastik garbage bag ang mga breeders
upang huwag mabulabog ang isda at mabutas ang lalagyan habang
biyahe.  Ibiyahe ang isda kung  malamig ang panahon katulad ng umaga
o gabi. Sa proyekto, i-acclimate ang isda at pawalan  sa maluwang na

Matapos ang limang araw, piliin ang pinakamalalakas na isda at ibiyahe
sunod sa pamamaraang binanggit sa nilotika.

Pawalan  ang mosambika sa concrete tank o sa anumang
lalagyan  na puno ng tubig-alat na katulad ng sa pinaghulihan nito.
Lagyan ng sapat na aeration at pakainin ang  isda ng sapat.

Ang pagpapasemilya ay gagawin sa tubig-tabang.  Marapat
lamang na sanayin ang mosambika dito.  Matapos ang tatlong araw na
pamamahinga, umpisahan ang pagdaragdag ng tubig-tabang.  Araw-
araw ay ibaba ang alat ng tubig mula isa hanggang tatlong ppt bawat
araw.  Iwasan ang pag-aapura upang maiwasan ang pagkamatay ng
inahin. Pakainin ang isda habang ginagawa ang adjustment. Kung
marating na ang tubig tabang, luwagan ang lalagyan ng mosambika at
bigyan ito ng sapat na pagkain  dalawang beses isang araw.  Bigyan
ng sapat na aeration at panatilihing malinis ang tubig sa pamamagitan
ng pagsasa-siphon ng dumi tuwing bago magpakain.

PAGTATAMBAL NG BREEDERS

Gawin ang pag-aasawahan o breeding  sa tubig-tabang.  Sa
bawat hapang  may sukat na 1.3 x 5 x 1, 40 breeders ang maaaring
gamitin, 30 ang babaeng mosambika at 10 ang lalaking nilotika.  Ang
tawag sa tambalang ito ay MONI. Pagtambalin ang mga
magkakasinlaking isda.

Pakainin ang isda ng commercial feeds sa daming  3% ng
lahatang timbang  ng isda sa  bawat hapa bawat araw.  Iwasan ang
sobrang pagpapakain at pigilin ang sobrang pagtaba ng isda. Ang
matabang isda ay hindi gaanong nangingitlog. Gayun din, lalayo ang
agwat ng laki ng mga nilotika at mosambika, dahilan upang mawala
ang atraksiyon sekswal ng  dalawang species.

PAG-AANI NG SEMILYA

Ang tagal ng paghihintay bago umani at ang dami ng aanihin ay
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depende sa panahon.  Matagal ang
paghihintay at mababa ang ani tuwing
taglamig o tag-ulan.  Samantalang mataas
naman ang ani kung tag-araw o tag-init. Ang
unang pag-ani ay maaring gawin makalipas
ang 15 hanggang 20 araw.  Gawin ang ang
mga susunod na pag-ani tuwing makalipas

ay dinala sa bansa noong 1950 sa pag-
aakalang ito ay makatutulong ng malaki
sa nutrisyon ng mga Pilipino lalo na sa
mga lugar na malayo sa dagat.  Noon
nagsulputan ang mga backyard
fishponds sa kapuluan.

Ang pagkahaling sa mosambika ay hindi nagtagal. Nang ito ay
di-sinasadyang nakawala at kumalat, napagtanto na ito ay may
kakayahang  mabuhay sa tubig-alat.  Napasok nito ang mga bangusan
at nataguriang peste sa industriya ng bangus.  Ngayon na mayroong
kakapusan sa semilya ng bangus at may suliranin  sa pagsusugpuan
dahil sa luminous bacteria, ang kahalagahan ng mosambika ay muling
nilingon sa bansa.  Maaring magamit ang genetic character nitong
mabuhay  sa mas mataas na alat ng tubig upang makagawa ng hybrid
o lahi na may gayun ding katangian.

Ang mosambika ay matatapuan sa maraming panig ng bansa.
Ito ay mahuhuli sa mga palaisdaan ng bangus. Mas makabubuti na
piliin ang mga mosambika na nabubuhay sa mataas na alat ng tubig.
Hulihin ang pinakamalalaking babae. Alagaan sa hapa at pakainin.
Sukatin ang alat ng tubig ng pusawang pinaghulihan at yaon din ang
gamiting alat sa tubig na pagsasalinan ng mosambika sa proyekto.

concrete tank o hapa.  Gumamit ng aeration kung kinakailangan.

Mosambika (Oreochromis mossambicus)

Ang O. mossambicus ay tinataguriang native sa Pilipinas.  Ito


