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Paghahanda ng dayami at pagpapabungahan ng kabute

Ibabad ang dayami sa apog Lalagyan ng dayami 

2.1
Ang lalagyan ay 
dapat gawa sa 
kahoy, bakal, o 
plastic. 

2.2
Maglagay ng 3-5 
kilo ng apog sa 
1000 litro ng tubig 
para mapanatili 
ang pH nito sa 
12-16.

2.4
Pigain ang dayami 
gamit ang paleta 
upang lumabas 
ang sobrang 
apog. 

2.3
Ibabad ang 
dayami sa 
pinaghalong tubig 
at apog sa loob  
ng 10-15 minuto.

1.2
Humanap ng 
maaliwalas na 
lugar na may 
maayos na 
daluyan ng tubig.

3.1
Maghanda 
ng patungan 
ng dayami na 
nakaangat ng 10 
cm mula sa lupa.

3.2
Gumawa ng 
tumpok ng dayami 
at lagyan ng tulos 
na kahoy sa gitna. 

3.3
Siguraduhing ang 
tumpok ng dayami 
ay may sukat na 
1.5m haba  x 1.5m 
lapad x 1.5m taas.

1.1
Ang dayami ay 
dapat may kulay na 
bahagyang dilaw, 
walang amag at 
dumi.Panatilihing 
basa sa Moisture 
Content na 15-18%.

3.4 Alisin ang tulos at takpan ang dayami gamit ang 
plastik. Butasan ang plastik kung saan nakalagay ang 
tulos. Hayaan lang ito sa loob ng 6 na araw.



4 Paghahanda at pagtatanim sa akatan (seedbed)

3.6
Tanggalin ang 
pinangtaklob na 
plastik sa ika-
anim na araw at 
baliktarin ang 
tambak. Takpan 
muli ng plastik. 

3.7 
Pagkatapos ng 
10-12 na araw, 
maaari nang gamitin 
ang dayami para 
pagtaniman ng 
kabute.

3.5
Subaybayan ang 
pagkabasa ng 
dayami. Sapat ang 
pagkabasa kung 
may lumabas na 
tubig kapag piniga 
ang dayami. 

4.1
Suriin kung may 
tumubong amag sa bag ng 
semilya upang malaman 
kung mainam na itong 
gamitin. Ipinapayong 
gamitin ang rice straw 
mushroom or Volvariella 
volvacea. 

4.5
Ipitin ang mga 
dayami hanggang 
may tamang 
dami ng tubig na 
lumalabas mula 
sa hulmahan. 
Pagkatapos ay 
tanggalin ito.  

4.3
Ilagay ang imbak na 
dayami na may taas 
na 10 cm sa loob 
ng hulmahan at 
siksikin.

4.2
Gumawa ng kahoy 
na hulmahan na 
may sukat na 0.3-
0.4 metro lapad, 
0.35-0.4 metro  
ang taas at1.5 
metro ang haba.

4.6
DIligan ang rice 
straw bed at 
gumamit ng net 
upang takpan 
ito. Patungan ng 
tuyong dayami 
ang rice straw 
bed .

4.4
Idagdag ang 
semilya sa dayami 
na may layong  
5 cm mula sa gilid. 



Ang dayami ay karaniwang naiiwan sa palayan 
matapos ang anihan. Kadalasan, ito ay 
sinusunog upang mapabilis ang paghahanda 
sa susunod na taniman.  Ang pagsunog ng 
dayami ay maaaring magdulot ng sakit at 
polusyon. Maaaring gamitin ang dayami sa 
iba’t ibang paraan, gaya ng pagtatanim ng 
kabute. 

5 Pag-aalaga at pag-ani

5.1
Panatilihin ang 
temperaturang 35-42°C sa 
mga beds, sa pamamagitan 
ng pamalagiang pag-aayos 
ng pagkakasalansan ng rice 
straw cover sa loob ng 7 araw. 
Sa ika- 8 araw, panatilihin ang 
temperatura sa 28±2°C.

5.3
Anihin ang mga 
kabute matapos 
ang 14 na araw.

5.2
Takpan ng plastik  
ang  tumpok 
kapag umulan ng 
malakas.
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