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Berternak cupang menggunakan Infustat Ori

Infustat merupakan produk yang membantu dalam proses produksi cupang. Dimana dengan menggunakan
infustat ketersediaan pakan alami berupa infusoria akan tercukupi untuk dimakan oleh burayak-burayak cupang.

Infusoria merupakan pakan alami yang berukuran sangat halus (lebih halus dari artemia) dan sesuai dengan
bukaan mulut burayak cupang. Dengan tersedianya infusoria maka burayak cupang dapat tumbuh dengan baik dan
tingkat kematian burayak dapat ditekan.

Berdasarkan pengalaman kami menggunakan produk infustat. Produk ini efektif digunakan pada 2 minggu
pertama sejak burayak menetas. Selanjutnya karena burayak sudah berukuran lebih besar dan membutuhkan pakan
yang lebih banyak maka pakan berupa infusoria menjadi kurang cocok. Untuk itu pakan berupa daphnia atau bisa juga
kutu air saring mulai dapat diberikan ketika burayak memasuki umur 2 minggu.

Berikut adalah urutan proses aplikasi infustat pada burayak cupang. Penjelasan cara perkawinan tidak
dijelaskan secara rinci. Perkawinan dilakukan pada media baskom yang diisikan 5lt air pam yang sudah diendapkan
terlebih dahulu selama 2hr.

Note :
Air ditempat kami tidak cocok untuk perkawinan cupang jadi pakai air pam
Jika air tanah ditempat Anda memiliki ph 6.8-7.5 dan bebas kapur maka gunakan saja air tanah yg sudah diendapkan

Hari ke-1
. Cupang bertelur
. Induk betina diangkat
. Berdasarkan pengalaman jika ada jentik nyamuk maka burayak banyak yg mati untuk itu ada 2 alternatif yaitu

membiarkan induk jantan menemani burayak hingga 2 minggu atau menutup media pemeliharaan dengan
menggunakan kain kasa. Biasanya kami membiarkan induk jantan menemani burayak. Jika induk jantan dibiarkan
menemani burayak maka induk jantan harus selalu diberi makan agar tidak kelaparan. Dalam hal ini kami biasanya
memasukan cacing sutra untuk stok makan induk jantan selama 1 minggu. Jadi kami tidak perlu lagi kasih makan tiap
hari

Hari ke-2/3
. Burayak cupang sudah menetas
. Taburkan 1/2 sendok takar infustat
. Biarkan saja selama 7hr kedepan. Burayak tidak perlu dikasih makan

Hari ke-10
. Burayak cupang sudah mulai terlihat lebih besar
. Masukan kembali 1/2 sendok takar infustat
. Biarkan saja selama 7hr kedepan. Burayak tidak perlu dikasih makan

Hari ke-17
. Burayak cupang sudah berukuran kasar dan sudah mulai bisa diberi makan daphnia/kutu air saring
. Induk jantan sudah bisa diangkat

Demikian pengalaman pemeliharaan burayak cupang selama 2 minggu pertama dengan menggunakan produk infustat.

Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk para peternak cupang di tanah air


