Pakauna

Agpatubotayo iti Kawayan

Adu dagiti baro a takuat iti agrikultura, ngem adu a
mannalon ti saan a mairanranud kadagitoy ta dida
makaasideg kadagiti ahensia a mangiwanwanwan
kadagitoy. Adda met dagiti makaasideg no dumarayda kadagiti panagsanay.

Kuna dagiti adda iti benneg ti siyensia ken dagiti
dadakkel a negosiante a ti kawayan ti kangrunaan a
sungbat ti problema iti panagkurkurang iti kayo. Kuna
dagiti taga-DOST nga “export winner” dagiti produkto
manipud iti kawayan. Ngamin, napaneknekan a ti
industria ti kawayan ket mangmangted iti dakkel a
tulong pinansial kadagiti umili nga addaan iti bukodda
a kinawayanan. Nakaipaay met daytoy iti nayon a
pamastrekan ti gobierno.

Adda pay dagiti mannalon ti kayatda ti makaadal,
ngem maliwayan ida dagiti ahensia a nakatakuat
kadagitoy a teknolohia. Gapu iti kaadu dagiti kayatda
nga aramiden, malipatan dagiti mangimaton kadagitoy
nga ahensia ti pudno a kaipapanan dagiti aramidda -ti mangidanon kadagiti resulta ti panagsukisok kadagiti
mannalon.
Addada met dagiti mannalon ti nakaadal kadagiti
baro a teknolohia, ngem saanda maiyaplikar dagitoy
iti talonda.
Ngarud, ti Extension Directorate ti Mariano Marcos
State University ti agbalin a ramay ti unibersidad tapno
maiyasideg dagitoy a takuat kadagiti mannalon, ken
dadduma a benepisario ti panagrang-ay tapno magunodda ti panagdur-as.
Babaen ti tulong ti Commission on Higher
Education, maipablaak dagitoy a teknolohia tapno
maisaknap dagitoy a takuat.
Mairuknoy daytoy a pagbasaan kadagiti amin a
mannalon ken dagiti kliente dagiti Techno Pinoy
Centers iti Rehion I.
Agisayangkat ti Extension Directorate kadagiti
panagsanay, pilot demonstrations ken exhibits tapno
maiyadal dagitoy a takuat.

Dumakdakkel iti pagkasapulan dagiti produkto
manipud iti kawayan. Ngarud, nasken a maipalawa
met iti plantasion ti kawayan. Awan met keti ti problema
daytoy ta addan dagiti maiwayat a teknolohia a
mangpaadu iti maimula a kawayan. Mairaman ditoy
‘tay makuna a one-node culm cutting. Daytoy ti
kangrunaan ken kapintasan nga irekrekomenda dagiti
eksperto tapno mapaadu ti patubo a kawayan.

usaren a pagbalay, pagkalap, pagtaraknan iti ikan,
maaramid nga instrumento ti musika, datar,
laminated veneer, ramit iti kusina, handicrafts ken
dadduma pay.
9 Itay laeng nabiit, natakuatan ti MMSU a napintas a
maaramid daytoy nga uring.
9 Dumakdakkel iti pagkasapulan dagiti sabsabali a
pagilian kadagitoy a produkto. Nupay kasta,
dumtengto ti kanito nga agparikuttayo iti suplay ti
kawayan ken no kasano a masustentuan ti
kasapulan ti industria. Kadagitoy a panawen,
medio nabaybay-anen dagiti kawayan iti aglawlaw.
Ngarud, masapul a maikkan iti dakkel nga
importansia ti pannakaipasdek ti plantasión ti
kawayan. Ngem ti parikut ket no sadino ti
pangalaan iti imula a kawayan.
Babaen iti daytoy a pagbasaan, masursuro dagiti
wagas ti panagpatanor iti kawayan.

Apay nga Importante ti Kawayan
9 Dakkel ti potensial ti kawayan uray ania a disso
ken lugar ti pakaimulaanna. Saanna a kasapulan
ti adu nga atension para iti pannakatarawidwidna.
9 Alisto nga urayen ta mabalinen nga apiten daytoy
kalpasan ti 3 a tawen a pannakaimulana. Malaksid
iti daytoy, isu pay ti kaatiddogan iti tawen a mabalin
a pagapitan ta abutenna ti 25 a tawen a saanna a
kasapulan ti pannakasukatsukatna.
9 Dakkel ti maipaay
ti kawayan a
pannakatun-oy ti
daga ken ti
pannakapasayaat
ti aglaw-law.
9 Adu ti usarna.
Mabalin
nga

Sexual a wagas. daytoy ti wagas ti panagpatanor babaen iti
bukel kalpasan nga agsabong ti kawayan.
Asexual a wagas. Daytoy ti panagaramat iti ramut (rhizome)
wenno dagiti agkarayam a pinuon ti kawayan.
9 Iti daytoy a wagas, alisto a makita ti naggapuan daytoy ta
makita ti naggapuanna a pinuon ti kawayan. Ngarud,
napimpintas daytoy a wagas ngem ti sexual a wagas.
9 Mabalin a maala ti agkarayam a pinuon ti kawayan iti ina ti
kawayan. Putden ti culm iti kaakaba a 30 sentimetro.
9 Kasapulan laeng ti anus iti panangkali iti daga. Ininnayaden nga alaen ti ramut tapno saan a madangran
dagiti katubtubo a ramut ti kawayan.

Binuko wenno culm
cuttings. Daytoy ti
kapraktikalan a wagas ti
asexual a panagpatanor.
Mabalin nga ideretso nga
imula iti daga wenno
paramuten nga umuna.
Panangisagana iti pagpatubuan
9 Mangaramid iti pagpatubuan iti
nalinong a lugar a nabuslon iti
danum. Mabalin a kuadrado wenno rektanggulo daytoy.
No adu dagiti patubuen
a binuko, mangisagana
iti rukot a 3 x 5 a metro
kada pagpatubuan.
9 Ipalwlaw iti maysa a linia
a bloke. Kalpasanna,
kargaan iti darat ti
karayan agingga iti
ngarabna.
Panangpadakkel ken panangsaluad
kadagiti bukel ti kawayan
9 Ababa ti biag dagiti bukel dagiti kaaduan ti klasena a
kawayan. Mapukaw ti kabaelanda nga agtubo kalpasan ti
maysa agingga’t dua a bulan. Mabalin nga ideretso nga
ibunubon dagitoy iti polyethelene bags a nakargaan iti
ordinario a daga.
9 Mabalin nga iyakar dagiti napatubo a kawayan kadagiti
plastik a bag kalpasan ti dua a bulan. Kanayon a sibogan
ken ikkaten dagiti ruot.
Panangisagana iti patubuen a kawayan

9 Pilien dagiti buko nga addaan iti nasalun- at ken nabiag a
minata. Masarakan dagitoy manipud iti puon agingga iti
murdong ti sanganayon a
kawayan.
9 Putden ti kawayan iti 2 agginga’t
3 a pulgada iti babaen ti buko
ken 4 agginga’t 5 a pulgada iti
ngatuenna.
9 Pairig nga imula dagitoy.
Pakinrabawen
ken
pagparangen dagiti matada
tapno nalaka nga agtubo ken
makaruar ti saringitda.
9 Pagtalinaeden a nadam-eg ti
nagmulaan tapno nadardaras
nga agtubo dagiti saringit ken ramut. Mamindua a daras a
sibogan dagiti bunubon iti inaldaw: maminsan iti bigat ken
maminsan iti malem.
9 Mangrugi nga agramut ken agsaringit ti kawayan inton’
tallo nga aldaw kalpasan ti panagmula.
9 Iyakar dagiti patubo iti 7x7 a pulgada a plastik a selupin
kalpasan ti 15 agginga’t 25 nga aldaw.
9 Paglaoken ti gagangay a daga ken darat iti agpada a kaadu.
(1:1 ratio). Ipisok dagitoy iti plastik a selupin agingga iti
guduana. Kalpasanna, imula ti naparamut a kawayan.
Nayonan ti daga ti plastik a selupin agingga a dandani
mapunno.
9 Ilinong dagiti patubo iti sirok dagiti kayo wenno mangaramid
iti linongda.
9 Abonoan iti 20 a gramo a 14-14-14 NPK ti tunggal patubo.
9 Putden dagiti rummuar a ramut manipud ti baba ti plastik
a selupin tapno malapdan ti panagpaunegda iti daga.
9 Kalpasan ti dua a bulan, iyakar dagiti patubo iti main-initan
a lugar. Kalpasan ti 6 a bulan, mabalindan nga imula.
9 Sibogan dagiti patubo. Pasuyotanda iti pungisidio tapno
malapdan ti panagwaras dagiti sakit.
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9 Mangpili iti napintas ken nasalun-at a puon ti kawayan.
Pilien dagiti pinuon a 1 agingga’t 2 ti tawenna. Masapul a
sibibiag dagiti minata dagiti buko ta dagitoy ti pagtaudan
dagiti saringit.
9 Pukanen ti napili a pinuon ket alaen dagiti maimula a
pasetna manipud puon agingga iti murdong.
9 Saan a salingsingan dagiti buko.
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