
Ang isda sa palaisdaan ay maaring anihin sa  dalawang
paraan:

a. Piliang Pag-ani.  Ang piliang pag-ani ay maaring gawin
pagkaraan ng apat na buwan mula sa pagkakapawala ng semilya.

Ang palaisdaan ay hinihilahan ng lambat  na may malalaki o

angkop na butas.  Ang laki ng butas ay ayon sa laki ng isdang
huhulihin.  Ang patuloy na pag-aalaga ng di nahuling isda ay dapat

hindi humigit pa ng limang buwan.

b. Lahatang pag-ani.  Ang lahatang pag-ani ay dapat gawin
pagkaraan ng limang buwan mula sa pagkakapawala ng tilapia

sa palaisdaan.  Bawasan ang lalim ng tubig ng palaisdaan

hanggang tuhod at lambatin ang lahat ng isda.  Kung
kinakailangan ay limasin ang palaisdaan upang mahuling lahat

ang laman nito.

Itaon ang pag-ani sa kamahalan ng isda sa pamilihan.
Patuyuin ang putik sa palaisdaan at sunding muli ang

mga hakbanging ipinaliwanag. Mas makabubuti ang pagbili

ng semilya tuwing maka-ani upang maiwasan ang
pagkabansot ng isda.
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Ang mga tagubilin upang mawasto ang pagpapalaki ng
tilapia sa palaisdaan ay ang mga sumusunod:

1. Lipulin ang lahat ng isda na nasa palaisdaan
katulad ng hito, dalag, biya, ayungin, hipon o
lumang tilapia.

A n g

p i n a k a -

w a s t o n g
paraan ng

paglipol ay

ang pagli-
limas at pagpapatuyo ng putik

hanggang ito ay magbitak.  Ang

pagbibilad ng putik sa araw ay
makakatulong upang malipol ang mga organismong maaring

magdulot ng sakit sa isda.  Ito rin ang mga magpapalakas ng

taba ng lupa at magpapasingaw sa nakakalasong hangin sa luma
at pinatatabaang putik-palaisdaan.

Mga alituntunin sa pagpapakain ng tilapia:

a. Sanaying pakainin ang mga tilapia sa takdang oras at sa iisang

lugar ng palaisdaan.

b. Siguruhing nauubos ng isda ang pagkain upang hindi ito maging
sanhi ng polusyon.

k. Iwasang magpakain ng hindi naaayon sa direksyon ng hangin.

d. Huwang magpakain malapit sa labasan o paapawan (over-

flow) ng tubig.

7. Anihin ang isda pagkalipas ng apat o limang
buwan.

Ang tilapia ay mabilis lumaki habang bata.  Ito ay maaring
magsimulang mangitlog pagkalipas ng dalawa hanggang apat

na buwan mula sa

pagkakabili.  Ang
babaeng tilapia,

kung nangingitlog

na , ay hindi
g a a n o n g

kumakain dahil sa

pangangalaga nito
sa itlog at semilya,

kaya’t ang timbang nito ay hindi na gaanong nadadagdagan pa.

Susog pa dito ang sobrang pagdami o pagiging overpopulated

ng isda sa palaisdaan.
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2. Maglagay ng pang-unang abono sa palaisdaan.

Ang pag-aabono

ay mahalaga upang

mapatubo ang plank-

ton.  Ito ay maliit na

halaman at hayop sa

tubig na siyang
pagkain ng tilapia  (O.

nilotica).

Bago magpawala ng isda, mas makabubuti ang paglalagay
ng pangunang abono.  Patubigan ang palaisdaan hanggang

kalahating metro at isabog ang 30 sakong taeng manok sa bawat

ektarya ng tubig.  Pagkalipas ng isang linggo ay dagdagan  ang
tubig hanggang isang metro o higit pa.  Ang isda ay maaring

pawalan 15 araw mula sa pagkakasabog ng taeng manok.

3. Magpawala ng tamang dami ng fingerlings sa
palaisdaan.

Ang fingerlings ng

tilapia na palalakihin ay

dapat manggaling sa
kilala at mapagka-

katiwalaang fish hatch-

ery. Siguruhing malinis
at bata ang semilyang

Magpataba ng palaisdaan gamit ang sumusunod na tagubilin:

Iwasang magpalabas ng tubig kung katatapos pa lamang na

magpataba upang hindi mawala ang likas na pagkain ng isda at

ang nutrients ng lupa.

6. Sumunod sa wastong pamamaraan ng
pagpapakain
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mabibili upang makaiwas sa maagang pangingitlog ng isda.

Ikundisyon ng isang gabi ang mga semilya sa hapa o tangke ng
tubig bago ibiyahe.

Ang dami ng fingerlings na ilalagay ay dapat umayon
sa kalagayan ng palaisdaan at kakayahan ng may-aring
itustos ang mga pangangailangan ng palaisdaan.

Ang dami ng semilyang pawawalan ay nahahati sa tatlong
antas:

a. Extensive farming - Paggamit ng abonong taeng manok at 16-

20-0 mula pagkakahulog ng semilya hanggang umani - 10,000
hanggang 20,000 fingerlings bawat ektarya.

b. Semi-Intensive Farming - Paggamit ng abonong taeng
manok, 16-20-0 at pagpapakain ng komersyal na pagkaing

tilapia - 30,000 hanggang 40,000 fingerlings bawat ektarya.

k. Intensive farming -Paggamit ng komersyal na pagkaing

tilapia at paglagay ng “aerator” sa tuluyang-daloy ng tubig sa

palaisdaan - 50,000 fingerlings bawat ektarya o higit pa.

Mula sa biyahe, pawalan ang semilya matapos maitulad ang

temperatura ng tubig ng isda sa plastik o hauling box bago ang
pagpapawala.  Ibabad ang plastik na may isda sa palaisdaan ng

10-20 minuto.  Timplahin ang tubig sa hauling box sa bawas-

dagdag na paraan.

4. Palaging damuhan ang palaisdaan.

 Ang lilim sa

palaisdaan ay

nakakabawas sa
pagtaba ng tubig.

Alisin ang

k a n g k o n g ,
waterlily, lotus,

hydrilla at damo

sa palaisdaan.
Iwasan ang pagtatanim ng malalaki, matataas at mayayabong

na punong-kahoy sa pilapil ng palaisdaan.

5. Maglagay ng lingguhang pataba sa palaisdaan.

 Ang lingguhang pataba sa palaisdaan ang kailangan upang
maiwasan ang paglabo ng tubig at paglalasang-putik ng isda.
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