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Bibit kroto siap produksi adalah bibit semut rangrang yang sudah bersarang dan bertelur. Setidaknya ada dua dua
sampai empat periode telur, termasuk larva dan pupa hingga semut rangrang dewasa.
Telur kroto dalam bibit sangat penting, karena nantinya tetasan baru dalam wadah akan bisa beradaptasi maksimal
pada tempat baru dengan lebih baik. Ratu semut kroto dipisahkan dalam wadah tersendiri sesuai permintaan
pembeli. Hal ini perlu agar ratu semut rangrang terlihat baik mutu, kesehatan maupun jumlahnya.

Kunjungi kandang kami RT 02 Patihan Sanden Bantul Jogja, 500m sebelum kawasan pantai Goa Cemara. Dari
Ringroad Selatan masuk Jl Bantul lurus Jl Samas, perempatan Kretek Abang kanan 3 km. Ikuti arah Pantai
Kuwaru/Goa Cemara.
Monggo jangan sungkan, tidak harus membeli bibit/ratu/kroto. Bebas sekedar tanya-tanya informal di kandang
langsung, agar memahami cara beternak kroto sebelum memulai budidaya semut rangrang penghasil kroto.
Referensi budidaya memang sebaiknya melihat langsung. Bentuk kandang, rak, tata letak, suhu, pakan, media
budidaya dan lain-lain. Agar jangan sampai terjadi over modal dengan membeli material yg tidak perlu. Biar modal
ternak bisa efektif.
Pemahaman sangat perlu agar kesalahan dalam ternak kroto dapat diminimalisir dan permodalan lebih efektif. Jika
ada, bawa peralatan dokumentasi seperti kamera, video atau alat tulis utk merekam semua hal di kandang agar
nanti bisa dilihat ulang dirumah. Misalnya foto-foto kandang, biar nanti lebih mudah ditunjukkan ke tukang tanpa
kesulitan menjelaskan bentuk yg kita maksud.
Bagi yang belum mempunyai waktu datang ke kandang, bisa menghubungi kontak kami via hp/whatsapp/bbm utk
konsultasi kandang sebelum membeli bibit.
Jika dirasa ternak semut rangrang penghasil kroto cocok utk diaplikasikan dirumah, monggo dilanjutkan. Jika tidak
cocok, karena memang banyak faktor yg harus dipertimbangkan, minimal Njenengan sudah tahu secara langsung
apa dan bagaimana ternak kroto itu.
Pelatihan informal setiap hari Sabtu-Minggu jam 10.0017.00 WIB. Terbuka untuk umum, instansi,lembaga
kependidikan ataupun person sebagai referensi budidaya.
Tidak dipungut biaya.

Bibit Kroto
Kami juga menyediakan bibit kroto siap produksi dengan
harga mulai 30rb an dan ratu semut kroto sudah produksi
mulai dari harga 60rb.
Map KrotoJogja tersedia juga di Google Maps

Pembelian bibit hendaknya setelah kandang dan lain-lain
sudah dipersiapkan, agar tidak kerepotan waktu. Bisa dipilih
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sendiri bibit semut kroto siap produksi sesuai selera utk kemudian diaplikasikan di peternakan Anda. Njenengan yg
berada di luar kota bisa dikirim melalui kereta api/bus/travel.
Untuk wilayah luar pulau pengiriman hanya bisa sampai bandara terdekat, kami menggunakan jasa Lion Express,
Garuda dan Citilink.
Ongkos kirim tergantung jarak dan armada. Untuk pengiriman via bandara ditambah ongkos karantina.

Konfirmasi hub:
Fajar Sesa 0815 806 7666 – 52B322BE
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