
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับ

ปล�เศรษฐกิจ

ควบคุมโรค

ดูแลระบบนิเวศน์

ป้องกันน�ำ�เสีย  น�ำ�เขียว



สำ�หรับบ่อที่แห้งอยู่ และ ไม่ได้เลี้ยงปล�ม�น�นไม่น้อยกว่� 6 เดือน  ควรเตรียมบ่อให้

ดีก่อนก�รนำ�ปล�ม�ปล่อย
 

1. ก�รเตรียมบ่อหม�ยถึงเตรียมพื้นดิน หรือ ทำ�พื้นบ่อให้สะอ�ด โดยก�รต�กบ่อ 
 ให้แห้งสนิทจนกว่�พื้นดินแข็ง ต้องแน่ใจว่�พื้นบ่อไม่มีต้นไม้หรือหญ้� ก่อนปล่อย 
 น�ำ�เข้�บ่อ 

2. เติมน�ำ�ให้เต็มหรือระดับสูงที่สุดที่บ่อส�ม�รถรับได้ 

3. สำ�หรับ บ่อ 2-3 ไร่ ใช้ ไบโอไทม์ 1 ซอง ผสมน�ำ� 1.5 - 2 ลิตร ผสมปล�บด  
 5 กิโลกรัม และรำ�ละเอียด 5 กิโลกรัม ผสมให้เข้�กันดี ให้หม�ดๆ เอ�ใส่ถุงปุ๋ย   
 หมักไว้ 2-3 คืน หลังจ�กนั้น ให้เอ�ม�ผสมน�ำ� ส�ดให้ทั่วบ่อในตอนเช้� พร้อมเดิน 
 เครื่องตีน�ำ� เพื่อปรับสภ�พน�ำ�ให้ดี ให้ทำ�ต�มนี้ทุกวัน เป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน   
 หลังจ�กนั้น 5-7 วันน�ำ�จะมีสีสวย มีแพลงต้อนเกิดขึ้น จึงนำ�ปล�ม�ปล่อยได้

 

สำ�หรับบ่อเก่�ที่เลี้ยงปล�อยู่เป็นประจำ� ควรเตรียมบ่อให้ดีก่อนก�รนำ�ปล 

ม�ปล่อยดังนี้
 

1. สูบน�ำ�ออกให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

2. หว่�น ไบโอชิป 1 ซอง ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ ทุกวันเป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน โดยหว่�น 
 ให้ทั่วที่สุด ทิ้งไว้เป็นเวล� 5-7 วัน (ในขณะที่หว่�น ไบโอชิป พื้นบ่อต้องมีน�ำ�อยู่  
 ด้วยเพร�ะ ไบโอชิป จะทำ�ง�นได้ต่อเมื่อ มีน�ำ�เท่�นั้น) 

3. หลังจ�ก 7 วันไปแล้วให้สังเกตุดูว่�พื้นบ่อสะอ�ดม�กน้อยแค่ไหน พื้นบ่อที่สะอ�ด 
 จะปร�ศจ�กกลิ่นเหม็นไม่มีขี้แดดดินจะไม่มีกลิ่นเหม็นห�กพื้นบ่อยัง ไม่สะอ�ดเท่ 
 ที่ควร ให้ทำ�ต�มขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง จนกว่�พื้นบ่อจะสะอ�ด ก่อนปล่อยน�ำ�เข้�บ่อ 

4. เติมน�ำ�ให้เต็มหรือระดับสูงที่สุดที่บ่อส�ม�รถรับได้ 

5. สำ�หรับ บ่อ 2-3 ไร่ ใช้ ไบโอไทม์ 1 ซอง ผสมน�ำ� 1.5 - 2 ลิตร ผสมปล�บด 5   
 กิโลกรัม และ รำ�ละเอียด 5 กิโลกรัม ผสมให้เข้�กันดี ให้หม�ดๆ เอ�ใส่ถุงปุ๋ย หมัก 
 ไว้ 2-3 คืน หลังจ�กนั้น ให้เอ�ม�ผสมน�ำ� ส�ดให้ทั่วบ่อในตอนเช้� พร้อมเดิ 
 เครื่องตีน�ำ� เพื่อปรับสภ�พน�ำ�ให้ดี ให้ทำ�ต�มนี้ทุกวัน เป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน 
 หลังจ�กนั้น 5-7 วัน น�ำ�จะมีสีสวย มีแพลงต้อน เกิดขึ้น จึงนำ�ปล�ม�ปล่อยได้

การเตรียมบ่อ ก่อนปล่อยปลา

หมายเหตุ - ห้�มใช้ย�ฆ่�เชื้อทุกชนิด (ยกเว้นย�กำ�จัดพย�ธิ์) ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�ำ�ทุชนิด 
ตลอดระยะเวล�ก�รเลี้ยง ไม่ว่�กรณีใดๆทั้งสิ้น
 



การเตรียมบ่อ ก่อนปล่อยปลา
หลังจ�กก�รเตรียมบ่อพร้อมแล้ว ก�รปล่อยปล�ลงบ่อเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำ�ให้ถูก

วิธี จะต้องกำ�จัดพย�ธิ์ หรือ โรคที่ติดม�กับตัวปล�เอง ให้ทำ�ต�มขั้นตอนต�มนี้ ให้

เตรียมห�อุปกรณ์ที่ต้อง  ก�รใช้ไว้ให้พร้อม ก่อนที่ปล�จะม�ถึง

1. อ่�งน�ำ�ใบใหญ่ หรือ ถังไฟเบอร์ ขน�ด 150-200 ลิตร ไว้ 2 ใบ 
2. สวิงตักปล� ขน�ดใหญ่พอที่จะใส่ปล� 1 ถุง
3. ถังตักน�ำ� 
4. กระบอกตวงน�ำ�
5. ย�กำ�จัดพย�ธิ์ โปรโตไซด์ 1 แกลลอน
6. ไซริ้งฉีดย� ขน�ด 10 ซีซี 1 หลอด เพื่อตวงย�

 

เมื่อปล�ม�ถึงบ่อ ให้ดำ�เนินก�รกำ�จัดพย�ธิ์ ต�มนี้
 

1. ให้ตวงน�ำ�ลงในอ่�งที่ 1 ประม�ณ 80% ของอ่�ง และ จำ�ไว้ว่� กี่ลิตร
2. ให้ใส่ ย�กำ�จัดพย�ธิ์ โปรโตไซด์ 1 ซีซี ต่อน�ำ� 5 ลิตร 
3. ให้เติมน�ำ�ลงในอ่�งที่สอง ลึกประม�ณ 5-10 เซนติเมตร
4. นำ�สวิงลงคอยใส่ปล�ในอ่�งที่ 2
5. เทปล�ลง ในสวิง ในอ่�งที่ 2 
6. นำ�สวิงที่มีปล�อยู่ แช่ลงในน�ำ�ย�ในอ่�งที่ 1 โดยให้ปล�ที่อยู่ในสวิง 
    แช่อยู่ในน�ำ�ย�  น�น 1 น�ที ให้จับเวล�ให้พอดี   
7. เมื่อครบ 1 น�ที ให้เทปล�ลงในบ่อได้ 

 

 

การปล่อยปลาลงบ่อ

หมายเหตุ 
1. ให้ทำ�อย่�งนี้กับปล�ทุกถุง ทุกตัว ก่อนปล่อยปล�ลงบ่อ
2. เมื่อน�ำ�ในอ่�งที่ 2 เต็ม ให้ตักทิ้ง โดยร�ดลงบนดิน หรือ ที่อื่น ห้�มเทลงบ่อโดยเด็ดข�ด
3. ห�กปล�มีจำ�นวนม�ก (หล�ยถุง) น�ำ�ย�อ�จ เกิดฟอง น�ำ�ไม่สะอ�ด ให้เปลี่ยน
    น�ำ�ใหม่ และ ใส่ย�ใหม่ โดยน�ำ�ที่เปลี่ยนออก ห้�มเทลงบ่อโดยเด็ดข�ด



หมายเหตุ 
บ่อที่มีน�ำ�มีสีเขียวเข้ม ควรใส่ ไบโอชิป 1 ซอง ต่อขน�ดบ่อ 1 ไร่ในเวล� 18.00 น. พร้อมทั้ง
เปิดเครื่องตีน�ำ�ไว้ทั้งคืน ควรใช้ ไบโอชิป 3 คืนติดต่อกัน

เช้�วันรุ่งขึ้น ปล�ที่มีสุขภ�พดี แข็งแรง จะว่�ยห�อ�ห�รต�มริมบ่อ เร�ก็เริ่มเลี้ยงอ�ห�รได้ อ�ห�ร
ที่ใช้อ�จเป็นปล�บด หรือ ปล�สับ ชิ้นเล็กๆ หลังจ�กปล�เริ่มกินอ�ห�รดีแล้ว ให้ผสม อะความิกซ์ 
101 1 ซอง (500 กรัม) ต่อปล�บด หรือ ปล�สับ 50 กิโล หรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อเนื้อปล� 1 กิโลกรัม 
ให้เลี้ยงแบบนี้ตลอดไปจนถึงข�ย

 

ก�รใส่ย�กำ�จัดพย�ธิ์
 
ก�รป้องกันโรค เป็นสิ่งที่จำ�เป็นที่สุด ควรใส่ย� โปรโตไซด์ 1 ลิตรต่อน�ำ� 250 ตัน ทุกๆ 30 วัน ใน
ตอนเช้า ควรใส่ย�ในปริม�ณที่กำ�หนดไว้ ห้�มใช้น้อยกว่�นี้ วิธีใช้ที่ถูกต้อง คือ เท โปรโตไซด์ ครั้ง
ละ 1 ลิตร ลงในถังน�ำ� เติมน�ำ�ให้เต็มถัง แล้วเดินส�ดให้ทั่ว ห้�มเทย�ลงในบริเวณเดียว และ ห้�ม
เทย�ลงในบริเวณที่เลี้ยงปล�เป็นประจำ� จะทำ�ให้ปล�ตกใจ ควรเปิดเครื่องตีน�ำ�ทุกครั้งระหว่�งก�ร
ใส่ย� เพื่อให้ย�ผสมกับน�ำ�ได้ทั่ว  

ก�รรักษ�พื�นบ่อ ป้องกันน�ำ�เขียวเข้ม
 
ก�รป้องกันน�ำ�เสีย พื้นบ่อเหม็น และ ป้องกันน�ำ�เขียวเข้ม ต้องใส่ ไบโอชิป 1 ซอง ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ 
ทุกๆ 15 วันในตอนเย็น พร้อมเปิดเครื่องตีน�ำ�ไว้ทั้งคืน ควรใช้ ไบโอชิป ตลอดอ�ยุของก�รเลี้ยง 
เพื่อป้องกันน�ำ�เสีย พื้นบ่อเน่� และ ทำ�ให้ปล�เจริญเติบโตเร็วกว่�ปกติ
 

ก�รให้อ�ห�ร



รักษาคุณภาพน�ำาและ
กำาจัดของเสียที่พื้นบ่อ

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกำ�จัดของเสียที่พื้นบ่อ ส�ม�รถกำ�จัดเลน 
ที่มีสีดำ�และกลิ่นเหม็น ทำ�ให้พื้นบ่อสะอ�ด ลดและกำ�จัด
แอมโมเนีย และช่วยแก้ปัญห�น�ำ�หนืดเหนียวลดสีน�ำ�  

วิธีใช้:
สำาหรับป้องกันพื้นบ่อเสีย  ใส่ 1 กก. ต่อ 1 ไร่ อ�ทิตย์ละ
ครั้งในตอนเย็น เวล� 18.00 น เริ่มใช้หลังจ�ก 4 อ�ทิตย์ 
ตลอดระยะเวล�ก�รเลี้ยง  (ต้องตีน�ำ�)
สำาหรับลดแพลงต้อนและพีเอช   ใส่ 1 กก. ต่อ 1 ไร่  เวล� 
18.00 น. ทุกวัน ติดต่อกัน 3 วัน  (ต้องตีน�ำ�)
สำาหรับเร่งลอกคราบ   ใส่ 1 กก. ต่อ 1 ไร่ เวล� 18.00 น. 
ทุกวัน 
สำาหรับทำาความสะอาดพื้นบ่อก่อนปล่อยลูกกุ้ง   
ใส่ 1 กก. ต่อ 1ไร่  น�ำ�ลึก 50 ซ.ม. เวล� 18.00 น. ทุกวัน 
ติดต่อกัน 3  วัน หรือ  จนกว่�ขี้แดดจะหมดไป
ในกรณีใช้ไบโอชิปในขณะที่แพลงต้อนน้อย ให้ใส่ในตอน
เช้� 8.00 น. ในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์ชีวภ�พที่ใช้ง�นเป็น  โปรไบโอติก  ซึ่งส�ม�รถ
รักษ�คุณภ�พน�ำ�ในบ่อให้ดีอยู่เสมอ  ส�ม�รถลดโปรตีน  
ลดแอมโมเนีย  และ ลดเชื้อโรคที่เป็นอันตร�ย เช่น โรค
เรืองแสง วิบริโอตัวแดงในน�ำ� ไบโอไทม์ ส�ม�รถย่อยสล�ย  
ขี้แดดและ ส�หร่�ยผมน�งในบ่อกุ้ง  ไบโอไทม์  ทำ�ง�นเป็น
โปรไบโอติก  เมื่อผสมในอ�ห�รกุ้ง และ ปล� ส�ม�รถลด    
เชื้อวิบริโอในตัวกุ้งและปล�ได้

วิธีใช้ 
สำาหรับลดโปรตีนและแอมโมเนีย ใส่ 2 ซอง ต่อ 1 ไร่ 3 วัน
ติดต่อกันเวล�ใดก็ได้  
สำาหรับย่อยสลายขี้แดดและสาหร่ายผมนาง  2 ซองต่อ 
1 ไร่ ให้โรยบริเวณที่มีขี้แดดและส�หร่�ยผมน�งโดยตรงใน
เวล�เย็น 17.00 น. ใส่ซ�ำ�ทุกวันจนกว่�ขี้แดดและส�หร่�ย
ผมน�งจะถูกย่อยสล�ยหมดไปเพื่อให้ได้พื้นบ่อที่สะอ�ด 
ใช้ผสมอ�ห�รแก้โรคตัวแดงเป็นแผล ผสมไบโอโทม์ 1 ซอง 
ต่อปล�สับ 10 กิโล ให้กินทุกมื้อทุกวันเป็นเวล� 10 วัน หรือ
จนกว่�ปล�จะห�ยป่วย

ไบโอชิป (BioChip )
จุลินทรีย์ชนิดเม็ด 
สำ�หรับกำ�จัดของเสียที่พื�นบ่อ

ไบโอไทม์ (BioTime)

บรรจุ 1 กิโลกรัม x 20   

(20 กิโลกรัม)

บรรจ 100 กรัม  x  120 

(12  กิโลกรัม)



ปรับสภาพน�ำาและย่อยสลาย 
สารอินทรีย์ในบ่อน�ำา

จุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสง  สำ�หรับใช้ในสัตว์น�ำ� ส�ม�รถย่อย
สล�ยส�รอินทรีย์ในบ่อที่เกิดจ�กก�รขับถ่�ยของสัตว์ และ
เศษอ�ห�รที่ทำ�ให้น�ำ�หนืด น�ำ�เหนียว ส�ม�รถลดแอมโมเนีย 
ไนเตร้ท์ ไนเตรท และมลภ�วะ ทำ�ให้น�ำ�ใส ส�ม�รถลดก�ร
ติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอและซูโอแทมเนี่ยมอิฟิสไตลิส ไม่ใช้
ออกซิเจน ใช้ได้ทั้งน�ำ�จืดและน�ำ�เค็ม

ใช้บ่อดิน :      
• ลดสีน�ำ� ( ลดปริม�ณแพลงต้อนพืช )
• แก้ปัญห�น�ำ�ดำ�เหม็น ( กำ�จัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ )
• แก้พื้นบ่อดำ�เหม็น ( กำ�จัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ )
• ลดแอมโมเนีย ( ช่วยให้สัตว์น�ำ�กินอ�ห�ร )
• ส�ม�รถรักษ�โรควิบริโอบ�งชนิด

ใช้ในบ่อปูนหรือตู้:
• ลดแอมโมเนีย ( น�ำ�ไม่เสีย )
• ลดเมือกที่ติดต�มขอบบ่อหรือตู้ ( ไม่ต้องขัดบ่อบ่อย )
• ลดอ�ก�รน�ำ�ขุ่น ( ไม่ต้องเปลี่ยนน�ำ�บ่อย )
• สัตว์น�ำ�แข็งแรง ไม่เป็นโรค
• สัตวvไม่เครียด

ผลิตภัณฑ์ปรับสภ�พน�ำ� สำ�หรับใช้ในก�รขนส่งสัตว์น�ำ� เช่น 
ปล�เศรษฐกิจ กุ้ง โดยเฉพ�ะลูกปล�  และลูกกุ้ง ทร�นสแทป 
ส�ม�รถกำ�จัดส�รตกค้�งและส�รโลหะหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ 
pH stabilizer ซึ่งช่วยให้ พีเอช ไม่เปลี่ยนแปลงม�ก
ระหว่�งขนส่ง มีส่วนผสมของส�รชีวภ�พที่ส�ม�รถป้องกัน
และกำ�จัดแอมโมเนีย (NH3) ไนไตร้ท์ (NO2) ระหว่�งขนส่ง 
มีส�รเคลือบผิวเพื่อลดคว�มเครียดของสัตว์น�ำ�ระหว่�ง
ก�รขนส่ง โดยเฉพ�ะก�รขนส่งลูกปล�, ลูกกุ้ง และสัตว์น�ำ�
วัยอ่อนทุกชนิด จะช่วยป้องกันได้ จึงทำ�ให้มีอัตร�ก�รรอด
สูง  สำ�หรับก�รขนส่ง ปล�เป็นและกุ้งเป็น  ทร�นสแทป 
ส�ม�รถใช้ป้องกันน�ำ�เสีย  ปร�ศจ�กฟอง กำ�จัดกลิ่นค�ว
และกลิ่นโคลนของปล� ไม่ต้องเปลี่ยนน�ำ�ในระหว่�งขนส่ง 
และ ยังป้องกันก�รเกิดแผลและเชื้อร� ลดคว�มเครียดของ
สัตว์น�ำ�ระหว่�งขนส่ง
วิธีใช้: 1 เม็ด ( 1 กรัม) ต่อน�ำ� 5ลิตร

พีเอสไบโอ ( PSBIO)
จุลินทรีย์ลดสีน้ำ� ไม่ใช้ออกซิเจน

ทรานสแทป (TransTab)
สำ�หรับขนส่งสัตว์น�ำ�

ขน�ดบรรจุ 1.5 ลิตร, 5 ลิตร

ขน�ดบรรจุ 250 เม็ด (250 กรัม)



อาหารเสริมวิตามินและ
สารป้องกันพยาธิ

อ�ห�รเสริมวิต�มินรวมทุกชนิดที่จำ�เป็นสำ�หรับปล� ช่วย
ทำ�ให้เจริญอ�ห�ร มีอัตร�ก�รแลกเนื้อดี ปล�โตเร็ว ระยะ 
เวล�เลี้ยงสั้นลง เพิ่มคว�มต้�นท�นโรค 

วิธีใช้:  500 กรัม  ผสมกับปล�สับ 50 กิโลกรัม หรืออ�ห�ร
เม็ด 25 กิโลกรัม  เทลงในภ�ชนะ และใส่น�ำ�พอประม�ณ คน
ให้ละล�ยเป็นเนื้อเดียวกัน  จ�กนั้นใส่อ�ห�รปล�ลงไปแล้ว
คลุกเคล้�ให้ทั่ว อะคว�มิกซ์ 101 จะเคลือบผิวเม็ดอ�ห�ร  
จึงไม่ละล�ยไปกับน�ำ�

สำ�หรับป้องกันและกำ�จัดเห็บระฆัง พย�ธิในเหงือก พย�ธิ
ต�มตัว ปลิงใส เห็บปล� หนอนสมอ ป้องกันและกำ�จัดตะ
ใคร่ในน�ำ�  เหม�ะสำ�หรับบ่อปล�ทุกชนิด  ควรใช้เป็น  ประจำ�
อย่�งน้อยเดือนละครั้งเพื่อควบคุมโรคที่อ�จติดม�กับน�ำ�
หรืออ�ห�รเหม�ะอย่�งยิ่ง   สำ�หรับบ่อปล�ดุกและปล�ช่อน  

วิธีใช้: 1 ลิตร ต่อน�ำ� 250 ตัน  

หมายเหตุ  ผลิตภัณฑ์นี้ทำ�ล�ยตะใคร่น�ำ� จึงควรระมัดระวัง
เป็นพิเศษ  ควรมีก�รเพิ่มออกซิเจนลงในน�ำ� โดยก�รสูบน�ำ�
ฉีดพ่นขึ้นไปในอ�ก�ศเพื่อเพิ่มออกซิเจน  

ข้อควรระวัง  ห้�มใช้ในกุ้งและสัตว์น�ำ�ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
และควร เปลี่ยนน�ำ�ก่อนใส่ซ�ำ�

อะความิกซ์ 101  
(AQUAMIX 101)
อ�ห�รเสริมวิต�มินสำ�หรับปล�

โพรโตไซด์ (PROTOCIDE)
สำ�หรับป้องกันพย�ธิภ�ยนอก
ทุกชนิด

บรรจุ  500 กรัม

บรรจุ  1 L , 5 L , 20 L



บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะคว�เท็ค  จำ�กัด
24  ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจจรเข้บัว
ล�ดพร้�วกรุงเทพ 10230
โทร : 02 570 5695  โทรส�ร : 02 570 5595 
E-mail :  info@whitecranev88.com
www. whitecranev88.com


