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Tingkat penetasan 
yang dijamin
Great Salt Lake Artemia dijamin

menetas pada atau di atas persen-

tase yang disebutkan.

Kualitas tertinggi.
Nutrisi terbaik.
• Udang lebih sehat yang tumbuh

lebih cepat

• Mudah menetas karena tidak ada

peningkatan zat kimia atau jendela

suhu yang sempit

• Ukuran kecil memungkinkan

tahap pemberian makan yang lebih

awal

• Keterlacakan dan kontrol lingkun-

gan yang jelas yang tepercaya

Artemia berkualitas tinggi dapat menggandakan
tingkat penyintasan vs diet inert saja1

• Pemberian makan pendamping yang seimbang terhadap artemia dan ideal pakan

inert untuk kemampuan bertahan hidup dan pertumbuhan udang dan ikan

• Peningkatan berat sebesar 800% hingga 1100% untuk udang yang diberi makan

artemia dan campuran diet inert2

• Pemberian makan dengan 25% artemia atau lebih akan membantu pemasukan

nutrisi yang lebih efektif dari pakan inert dari pencernaan/asimilasi lebih tinggi

dari inert diet2
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Solusi teknologi
• SEP-Art – separasi lengkap untuk 

hasil dan nilai maksimum Nauplii 

100% murni

• Artemia Guard menekan 

pertumbuhan bakteri dan

meningkatkan biosecurity keseluruhan

di Tempat Penetasan Anda

Transparansi dan etika kerja dari danau kami
Great Salt Lake Artemia berkomitmen mendukung pelestarian sumber

daya alam kita melalui pemanenan yang bertanggung jawab. Kami bek-

erja erat bersama pemerintah, ilmuwan, dan kelompok pelestarian

untuk memastikan pasokan artemia yang stabil sembari memastikan

bahwa semua makhluk hidup dana terus berkembang dan bertumbuh.

Pemberian

pakan

bersama

Artemia dan

Pakan Inert

adalah opsi

terbaik untuk

bertahan

hidup dan

berat optimal.

SEP-Art HandyMag dengan Artemia Guard tanpa

Kunjungi kami di: gsla.us
Email: Info@gsla.com
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UNTUK MENGETAHUI 
SELENGKAPNYA ATAU MEMESAN
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Perbandingan Artemia dan Pakan2

n 75% A/25% P   n 50% A/50% P   n 25% A/75% P   n 100% Pakan
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