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Ovaprim Syndel 
# Cara mudah dan cepat untuk membantu pematangan dan pengeluaran telur pada pembenihan ikan # 

 

    
 
Kemasan : 10 ml (tidak termasuk alat suntik dan aquades), Aquades dan alat suntik dapat Anda beli di Apotik. 
 
Ovaprim Syndel berfungsi merangsang pelepasan telur dan anti stress pada ikan. Disuntikan pada ikan betina dan 
jantan. Efektif untuk menstimulasi pelepasan telur pada induk ikan betina dan menambah jumlah sperma pada 
induk ikan jantan. Biasa digunakan dalam pembibitan ikan Lele, Bawal, Patin, Mas, Gurame, Koi dan ikan-ikan 
lainnya.  
 
Berikut adalah sekedar gambaran aplikasi Ovaprim pada budidaya pembenihan lele sangkuriang : 

1. Siapkan kolam perkawinan, air sudah di endapkan/diaerasi minimal 24 jam. Ketinggian air 30-40cm. Ijuk 
sudah di siapkan 

2. Persiapkan induk betina yang sudah sangat gendut perutnya. Persiapkan juga 2-3 ekor jantan yang sehat 
3. Proses penyuntikan dilakukan jam 4 sore 

Dosis yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Betina : 0.5ml per 1 kg berat ikan,  Jantan : 0.25ml per 1 kg berat ikan 
Ikan dilepas ke kolam 0.5-1jam setelah proses penyuntikan 

4. Pagi hari sekitar jam 06:00 telur terlihat sudah dikeluarkan dan menempel pada ijuk. Induk lele sudah 
bisa diangkat dan ijuk sudah bisa dipindahkan ketempat yang lebih bersih airnya dan lebih luas dengan 
tujuan agar telur yang tidak terbuahi dan busuk tidak meracuni benih2 yang berhasil menetas 

5. Dua hari kemudian burayak lele sudah terlihat berenang  
 
Dengan menggunakan Ovaprim jumlah telur yang dikeluarkan menjadi lebih banyak sehingga jumlah burayak 
menjadi lebih banyak juga. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan perkawinan secara alami. Selain itu proses 
perkawinan dapat dikontrol waktunya sehingga petani menjadi lebih leluasa dalam membuat perhitungan 
produksi. 
 
Untuk aplikasi penyuntikan pada jenis2 ikan lainnya gunakan dosis 0.5ml untuk tiap 1kg berat induk ikan 
 
Info : 
Penyuntikan pada jantan tidak diharuskan tapi akan lebih baik jika dilakukan dimana tujuannya adalah untuk membantu agar 
induk jantan menjadi lebih terangsang dan juga menambah jumlah spermanya. 
Untuk pemakaian dosis pada praktek dilapangan ternyata tidak harus seusai dengan aturan dosis. 
Contoh untuk ikan betina yang perutnya sudah sangat gendut dan matang telur, penggunaan dosis ovaprim dapat dikurangi 
sedikit dari jumlah aturan pakainya (tapi tidak disarankan yah) 
 
 

Untuk informasi harga dan ketersediaan stok silahkan hubungi : 
http://www.KolamTerpal.com atau http://www.SelviQuarium.com 
SelviQuarium@Gmail.com 
GSM : 08129396322 
YM : Kucang_Tjiu 
Kami juga hadir di http://selviquarium.tokopedia.com 
 
 


