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Halo Kawan apa kabar? Semoga senantiasa di berikan kesehatan pada kita semua.
Baik kawan kali ini saya akan berbagi Tips untuk kawan-kawan yang menggeluti maupun yang ingin usaha ternak
kroto.
Sering dulu saya kwatir bagaimana jika semut-semut yang berada di rak itu tiba-tiba stress entah karena pakan
habis atau kecocokan suhu maupun adanya predator lain yang menyebabkan semut bergenlantungan yang
berakibat fatal semut rang rang keluar berhamburan meninggalkan rak.
Pengaman pada rak mungkin sudah cukup dengan adanya bak berisi air atau oli yang ada pada tiap kaki rak
(kandang). Namun kemudian kepikiran jika rak-rak itu berada di dalam kolam ikan?. Nah selain semut kroto aman
kita juga tidak risau semut jatuh (stress) saat kita berpergian. Berikut tips sekali mendayung dua usaha terlampaui
heehe.
Persiapan mutlak :
1. Kolam
2. Rak semut
Kolam bisa anda isi ikan apa saja yang penting mudah dan
dalam pemeliharaanya bisa Lele, Nila atau ikan lain yang
menurut anda tidak terlalu rumit dan yang lebih penting lagi
ikan tersebut nantinya laku dipasaran :). Oke saya
gambarkan disini kolam sudah ada ikan dan semut kroto
yang siap dibudidayakan.
Tips Kroto Aman, Ikan kenyang:
1. Bungkus kaki-kaki rak dengan plastik jika anda
menggunakan rak kayu/bambu agar nantinya awet saat
berada didalam kolam.

Ilustrasi gambar – dibawah rak semut ini adalah kolam ikan

2. Pastikan rak kokoh tidak goyang-goyang saat ditempatkan didalam kolam
3. Jarak antara shaft/tingkat pertama rak dengan air minimal 30cm atau lebih
4. Jika sudah siap tempatkan Rak ditengah-tengah kolam ikan.
5. Jika sudah siap kemudian pindahkan semut rang-rang dengan santai agar tidak memicu gerakan tiba-tiba yang
menyebabkan semut keluar berhamburan dari media/toples.
Nah selesai untuk Tips Kroto Aman, Ikan kenyang. Dengan begitu ternak semut menjadi lebih aman, dan ikan-ikan
akan memakan sisa sisa pakan yang jatuh dari rak semut. Jika semua “Indah pada Waktunya” anda bisa memanen
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ikan sekaligus kroto
Selamat mencoba kawan..
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