
Pagpapatubo ng 

Kabuteng 
Saging/Dayami
(Volvariella volvacea)Pag-aani

Kung napanatili ang tamang init at mamasa-masang 
kalagayan ng kama makikita ang unang pagbubunga mga 10 
hanggang 12 araw makaraan ang pagtatanim. 

Grupo ang kadalasang pagsulpot ng bunga ng kabuteng 
saging/dayami. Kaya’t sa pag-aani nito, siguraduhing makukuha 
ang buong pumpon ng bunga. Sa pag-aani, iwasan na may 
matitirang bahagi ng pumpon. Kapag may natirang bahagi, 
magsisilbing pagkain ito ng mikrobyo (soft rot bacteria) at pesteng 
kulisap na maaring sumira sa mga susunod na bunga. Huwag 
gumamit ng kutsilyo sa pag-aani upang maiwasan ang ganitong 
suliranin; gamitin ang kamay. Anihin ang kabuteng dayami sa 
kanyang mala-itlog na anyo. 

Titigil na magbunga ang kama ng kabuteng saging o dayami 
kadalasan sa loob ng 5 araw. Tinatawag ito na pamamahinga ng 
kama. Sa panahong ito, kinakailangang panatilihin ang tamang 
init at mamasa-masang kalagayan upang kumalat muli ang sapot 
ng kabuteng dayami. Ito ay karaniwang tumatagal ito ng 7 araw. 
Makatapos nito’y maglalabas na naman ng bunga ang kama. 
Ulitin lamang ang pangangalagang ginawa. 

Kung bulok na ang materyales na ginamit at wala nang 
lumalabas na kabute, linisin na ang pinagtaniman at ihanda ang 
lugar para sa susunod na taniman. Ilayo ang kama ng kabute sa 
lugar ng taniman. Magagamit ang bulok na materyales bilang 
materyal sa paggawa ng binhi ng kabuteng pamaypay, tainga ng 
daga at Ganoderma.

Isang magandang hanapbuhay ang pagtatanim ng 
kabute sa Pilipinas. Bukod sa maraming likas na yaman 
na pwedeng gamitin para rito, angkop din ang klima 
ng bansa sa pagpapatubo ng kabute. Gayon din, dahil 
sa masustansya at maganda ito sa kalusugan, isa ring 
popular na pagkain ang kabute sa mga Pilipino.  

Sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik, 
napalago ng Center for Tropical Mushroom Research 
and Development (CTMRD) ng CLSU ang teknolohiya sa 
pagpapatubo ng iba’t-ibang uri ng kabute dito sa ating 
bansa. Kasama na rito ang kabuteng saging/dayami  
(Volvariella volvacea) na maituturing na pinakapopular 
na kabute hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa 
Timog Silangang Asya.

Alam mo ba?
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1. Pantakip sa kama ng kabuteng saging/dayami
Maaaring gumamit ng lona, supot ng pataba o anumang 

kauri nito. Ito ang magpapanatili ng tamang init na 30 hanggang 
35 °C para sa pagkalat ng sapot ng kabuteng saging/dayami. Ito 
rin ay kinakailangan upang mapanatili ang akmang init na mula 
28 hanggang 30°C para sa paglabas ng bunga ng kabute. 

2. Babaran
Kinakailangan ang babaran upang maging akma ang 

pagkabasa ng pagtataniman sa pagtubo at paglaki ng kabute. 
Maaaring gawing babaran ang dram, konkretong babaran o 
maging ang ilog na umaagos ang tubig. 

Mga Kinakailangang Gamit/Pasilidad

Paraan ng Pagtatanim
1. Paghahanda ng lugar na pagtataniman

Linisin ang lugar na pagtataniman. Kung may mga langgam, 
anay o anumang peste na maaring makasira sa pagtubo at paglaki 
ng kabuteng dayami, mag-spray ng pamatay kulisap ayon sa 
rekomendasyon na nakalagay sa etiketa ng lalagyan. Gawin ito 1 
hanggang 2 linggo bago magtanim.

3. Materyales na pagtataniman
Maaring gumamit ng tuyong dahon ng saging, dayami 

o pinag-anihan ng palay at water lily bilang materyales na 
pagtataniman. Siguraduhin ang materyales na gagamitin na 
malinis, tuyung-tuyo at hindi naulanan upang maiwasan ang 
pagtubo ng ibang kabute tulad ng kabuteng itim o demonyo na 
kilala bilang Coprinus cinereus. Maaring maging kalaban ang mga 
ito ng kabuteng dayami sa kanyang paglaki. 

4. Purong binhi o spawn
Karaniwang inihahanda ang purong binhi sa malinis at 

maayos na lalagyan tulad ng plastic bag o garapon. Maganda, 
malakas at buhay ang binhi kapag nagtataglay ito ng kulay 
puting tubo na animo’y sapot ng gagamba. Kapag napuno na 
ng ganitong sapot ang buong lalagyan, magsisimula lumitaw 
ang mala-tsokolateng tubo sa ilang bahagi ng lalagyan. Ito ang 
tinatawag na chlamydospore na nagsisilbing palatandaan na 
malakas ang binhi. 

Kapag nagtataglay ng ligaw na amag na kulay berde, itim at 
orange na tubo ang binhi, palatandaang kontaminado ito. Hindi 
dapat gamitin upang maiwasan ang pagkalat ng ligaw na amag 
na maaring sumira sa buong kama ng kabute. 

2. Pagtatali
Magtali ng mga materyales na pagpapatubuan na may 

habang 25 hanggang 30 sentimetro at may bilog na 12 sentimetro. 
Maaring itali ang gitna o magkabilang dulo. Sa isang kama ng 
kabute, kinakailangan ng 200-250 na tali. 

3. Pagbababad
Ibabad sa tubig ng 12 oras o magdamagan ang mga 

materyales na pagpapatubuan. Ito ang magbibigay ng tamang 
pagkabasa na kinakailangan sa pagkalat ng sapot ng kabuteng 
dayami at sa kanyang buong pagbubunga.  

4. Pagtatanim sa anyong kama
Hugasan sa malinis na tubig ang mga binabad na materyales. 

Gumawa ng unang salansan na may habang 1hanggang 1.5 
metro. Taniman ito. Kumuha ng gakurot na binhi at isiksik 
sa magkanilang gilid ng bawat tinali. Gawing 4 hanggang 5 
sentimetro ang layo ng binhi sa gilid ng tinali. Ang bilang ng 
salansan ay naayon sa panahon. Kung tag-ulan gawing 6 ang 
salansan upang makapagbigay ng tamang init. Kung tag-araw 
naman ay 4 hanggang 5 upang maiwasan ang sobrang init sa 
loob ng kama ng kabuteng saging/dayami.  

5. Lugar na pagtataniman 
Lugar na hindi nauulanan o naaarawan ang angkop na  

pagtaniman ng kabuteng saging/dayami. Maaari itong sa ilalim 
ng puno, hindi na ginagamit na kulungan ng hayop, sa silong 
ng bahay o dili kaya’y sa mismong bakuran na may balag. Dapat  
isa-alang-alang ang kalinisan ng lugar upang malayo sa peste na 
maaring makasira sa kabute tulad ng anay, daga at langgam.

Pangangalaga sa Kama ng Kabuteng 
Saging/Dayami

Takpan ang ginawang kama upang mapanatili ang tamang 
init na kinakailangan sa pagkalat ng sapot ng kabuteng dayami. 
Gawin ito mula sa pagtatanim hanggang sa huling pagbubunga. 
Kung nasosobrahan ng init, buksan nang kaunti ang gilid ng kama.

Binhi ng kabuteng saging/dayami Binhi ng kabuteng saging/dayami
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Mga tinaling materyales Pagbababad


