TAHAP PERTAMA
Bersihkan dan keringkan kolam terlebih dahulu
Setelah proses pengeringan selama 1 hari, selanjutnya
area dinding kolam yang diperkirakan diatas
permukaan air kolam, dilabur / dicat dengan cairan
kapur bakar (CaOH).
Isi air kolam sedalam 90-100 cm ( lebih baik
menggunakan sand filter ), nilai batas optimal salinitas
air kolam yaitu 15-25 ppt.
Tebar kapur bakar (CaO) yang sudah dihaluskan
kedalam air kolam secara merata dengan dosis 150200 ppm, saat penebaran kapur bakar (CaO) bisa
dilakukan dengan menyalakan semua kincir untuk
membantu agar cepat merata, dengan tujuan untuk
menaikan pH hingga angka 10 untuk membunuh
bakteri phatogen dan lain-lain (sterilisasi).
Setelah penebaran kapur diamkan selama 2 hari
Tebar OVI-1 (pH LOWER) untuk menurunkan pH
hingga angka 7.5.

TAHAP KEDUA
Tebar OVI-2 (FERMENTASI TEBAR) sebanyak 100 liter
kedalam kolam budidaya, untuk pembentukan pakan
alami udang, diamkan selama 2 hari.
Setelah 2 hari, masukan OVI-3 (FERMENTASI AIR)
sebanyak 50 liter kedalam kolam budidaya selama 6
hari dengan cara aplikasi per 3 hari sekali.
Cek dan kontrol parameter air secara berkala untuk
memastikan kesiapan dan kelayakan kondiri air kolam
budidaya, untuk persiapan penebaran benur.
PENEBARAN BENUR
Sebelum benur di tebar ke kolam budidaya terlebih
dahulu diberi tetesan Probiotik Organik OVI (Organic
Vaname) pada setiap kantong benur, ini berfungsi
sebagai pencegah stres dan penambah imunitas pada
benur yang akan ditebar.

TAHAP KETIGA
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
Tebar OVI-3 (FERMENTASI AIR) sebanyak 50 liter
seminggu 1x (kondisional) secara berkala sampai
masa panen untuk menjaga kesetabilan dan
keseimbangan air kolam budidaya.
Tebar mineral sebanyak 1 ppm 3-5 hari sekali secara
berkala.
Kecerahan DOC 1-30 = 50-70 cm, DOC 31-45 = 45-55
cm, DOC 45 ke atas 30-35cm.
Cek parameter kualitas air secara berkala,
- pH pagi & sore (7,5 - 8,5) - Amonia / Nh3 (< 0,01 ppm)
- Suhu air (28 - 30 0C)
- Kecerahan Air
- Salinitas (15 - 25 ppt)
(DOC 31 - 70 = 30 - 50)
- Alkalinitas ( 90 -150 )
- DO (4 - 6 ppm)
PENGELOLAAN WARNA AIR HIJAU PEKAT
-

Kurangi air kolam 10 cm, isi kembali dengan air baru.
Tebar kapur (CaOH) sebanyak 5 ppm pada malam hari.
Sipon pertama sebaiknya dilakukan di DOC 25.
Jika pH diatas 8.5 tebarkan OVI-3 (FERMENTASI AIR).
DOC 45 keatas tebar Kaptan (CaCO³), atau dolomit
CaMg(CO3)2 Sebanyak 3-5 ppm, 4-5 hari sekali untuk
membentuk alkalinitas (kondisional).

TAHAP EMPAT
PROGRAM PAKAN HARIAN
Gunakan/Aplikasikan OVI-4 (FERMENTASI PAKAN)
untuk membuat pakan harian yang akan diberikan ke
udang
BERAT / GRAM (ABW)
1-4
4-8
8 - 13
13 - 20

% BERAT BADAN
8-5%
5-3%
3 - 2,5 %
2,5 - 2,0 %

SAMPLING MONITORING
Sampling pertama dilakukan pada saat usia udang 30
hari, dilakukan pada pagi atau sore hari di dua titik
yang berbeda, sampling selanjutnya dilakukan per 7
hari sekali.
PANEN
Panen dilakukan pada usia udang diatas 70 hari atau
saat nafsu makan udang menurun dan pertumbuhan
udang melambat.
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