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BioWay  It digest away protein in water and keeps water purify.  
BioWay prevents pathogenic bacteria such as vibrio and fungi.  
BioWay prevents ammonia build up in hatchery tank and reduce 
stress in shrimp fry. 

Usage :  
1. one tea bag per one ton water for water treatment in reservoir
2. one tea bag per one ton water for mother prawn spawning  
tank
3. one tea bag per 5 ton water in fry culture tank daily
4. as shrimp fry feed, use one bag per tank for zoa and mysis   
stage and 2 bags per tank for p/l stage.  Put BioWay granules   
to blender to blend into fine particles and feed.

BioWay ไบโอเวย์

a probiotic that acts as natural disinfectant.

White Crane is the first company that came up with No Water Change shrimp culture since 

1988.  The No Water Change System was finally accepted in Thailand and abroad after 

more than 10 years of preaching, however more than 99% of the farmers do not adopt the 

correct way of pure NONE CHEMICAL culture and lead to many failure.

ไบโอเวย์ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีในปริม�ณสูง ใช้กำ�จัดโปรตีน ซึ่งเป็นอ�ห�รของเชื้อก่อโรค วิบริโอ ช่วยยับยั้ง
โรคที่ต้นเหตุ ไบโอเวย์ ส�ม�รถลดปริม�ณเชื้อก่อโรค วิบริโอ ลดแอมโมเนียไนไตร้ท์ไนเตรต ในน�ำ�บ่ออนุบ�ล และใน
ถังฟักไข่ ลดก�รถ่�ยน�ำ�

วิธีใช้ 
  ใช้กำ�จัดเชื้อโรคสำ�หรับน�ำ�ในบ่อพัก : 1 ซอง (5 กรัม) ต่อน�ำ� 1 ตัน 3 วัน ติดต่อกัน พักน�ำ�ไว้ 7 วัน ก่อนนำ�ไปใช้
  ระหว่�งก�รเลี้ยงเพื่อป้องกัน โรคเรืองแสง และ ซูโอแทมเนี่ยม :

บรรจุซอง
500 กรัม x 12 กระป๋อง (6 กก.)

ไบโอเวย ์จุลินทรีย์ป้องกันโรค ลดมลพิษในน�ำ�

HatcHery 
Products

วันแรก 1 ซอง (5 กรัม) ต่อน�ำ� 1 ตัน ก่อนปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ
วันที่ 2 ตลอดจนถึงวันจับกุ้ง 1 ซอง (5 กรัม) ต่อน�ำ�3-5  ตัน

ในบ่อฟักไข่ : 1 ซอง (5 กรัม) ต่อน�ำ� 1 ตัน เพื่อป้องกันน�ำ�เสีย



 

Biotonic removes heavy metal, adjust pH and alkaline property, 
and at the same time removes ammonia from water. 

Usage :
1. Apply 2 spoons (10 gram) per one ton water 6 hours before   
releasing nauplii to tank.
2. Apply 1 spoon (5 gram) per one ton water every time shrimp   
change stages.
3. Apply 1 spoon (5 gram) per one ton water when top up water   
every time.
4. In brood stock tank, apply 1 spoon (5 gram) per one ton water  
with every water change.

Biotonic ไบโอโทนิค
a probiotic water conditioner to adjust water parameter to suit shrimp fry culture.

250 กรัม, 1 กิโลกรัม

ไบโอโทนิค จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภ�พในก�รปรับสภ�พน�ำ� สำ�หรับใช้รองพื�นก่อนปล่อย นอเพลียส ลงบ่อ ใช้ทุก
ครั้งที่ลูกกุ้ง เปลี่ยนระยะ และทุกครั้งที่เปลี่ยนน�ำ� ควรใช้ในบ่อแม่กุ้ง เพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ ที่เกิดจ�กเชื้อร� และ
อ�ก�รเน่�เปื่อยทุกชนิด ทำ�ให้น�ำ�ไม่ขุ่น ไม่เหม็น รักษ�คุณภ�พน�ำ�ให้ดี  ไม่ต้องเปลี่ยนน�ำ�บ่อยใช้ได้ในปริม�ณที่ไม่
จำ�กัดและบ่อยได้เท่�ที่ต้องก�ร และเหม�ะต่อก�รเลี้ยงลูกกุ้งในบ่ออนุบ�ล

วิธีใช้: 1ช้อน  (5 กรัม)  ต่อน�ำ�  1 ตัน
 ใช้ในลูกกุ้ง สำ�หรับข่มเช้ือร้�ยท่ีอ�จติดม�กับลูกกุ้ง และ ป้องกันน�ำ�เสีย ในบ่อลูกกุ้ง
  ขณะเตรียมน�ำ�ปล่อยลูกกุ้ง และ ทุกครั้งที่ลูกกุ้งเปลี่ยนระยะ จ�กซูเอี้ยเป็นไมซีส และไมซีสเป็นกุ้งพี
 ใช้เป็นส�รชีวภัณฑ์สำ�หรับข่มเชื้อร้�ยที่อ�จติดม�กับแม่กุ้ง และป้องกันน�ำ�เสีย ป้องกันเชื้อร� และอ�ก�รเน่� 

 แม่กุ้งจะมีสภ�พดีตลอดเวล� น�ำ�ไม่เสีย ไม่เน่�

ไบโอโทนิค จุลินทรีย์ปรับสภ�พน�ำ�

การอนุบาลลูกกุ้งในบ่อเพาะ

 



ไบโอคลีน ประกอบด้วยจุลินทรีย์ สำ�หรับป้องกันพื�นบ่ออนุบ�ลเป็นเมือกและเน่�เหม็น โดยปกติพื�นบ่ออนุบ�ลจะ
มีเมือกม�ก ซึ่งเกิดจ�กเศษอ�ห�รและของเสีย จึงจำ�เป็นต้องดูดทำ�คว�มสะอ�ดพื�นบ่อเป็นประจำ� มิฉะนั้นจะเกิด
แอมโมเนีย และเป็นแหล่งสะสมอ�ห�รของเชื้อก่อโรค รวมทั้งโปรโตซัวและพย�ธิอื่นๆ ก�รใช้ 
ไบโอคลีน เป็นประจำ� ส�ม�รถป้องกันก�รเกิดแอมโมเนีย กำ�จัดเมือกที่พื�นบ่อ ป้องกันพีเอชตก ป้องกันอัลค�ไลน์
ตกป้องกันโรคต่�งๆ ส�ม�รถใช้ในก�รปรับน�ำ�จืดได้เป็นอย่�งดี ช่วยในก�รสร้�งเปลือกให้แข็ง 

วิธีใช้ 
วันแรกใช้ 2 ช้อนต่อน�ำ� 1 ตัน หลังจ�กนั้นใช้ 1 ช้อนต่อน�ำ� 1 ตัน เริ่มใช้ตั้งแต่ลูกกุ้งเข้�ระยะพี

1 กิโลกรัม x 12 กระป๋อง (12 กก.)

Bioclean will digest away all dirty debris in tank bottom to 
prevent ammonia build up. It enhance shrimp to molt regularly 
and prevent zoothamnium. 

Usage : apply one spoon (5 gram) to every 1 m 2 tank area daily 
when shrimps enter p/l stage. apply daily until harvest.

Bioclean ไบโอคลีน
a biological granule for eliminating bad smell pond bottom in hatchery tank

ไบโอคลีน จุลินทรีย์สำ�หรับป้องกัน พื�นบ่อเป็นเมือกและเน่�เหม็น

 



tranSafe removes heavy metal, contains pH lock, removes ammonia 
in shipping water, has slime shield to reduce stress during transport.  
Prevents water pollution during transport.   
Suitable for all transport distance.  

Usage: 
1. Use 1 spoon (5 gram) for 50 litre transport water.
2. Use 1 bag (100 gram) for 1,000 litre transport water.

tranSafe ทรานเซฟ
a complete biological water conditioner for shrimp fry transport. 

ทรานเซฟ ส�รสำ�หรับขนส่ง สัตว์น�ำ�โดยเฉพ�ะกุ้ง และปล�

1 กิโลกรัม x 12 กระป๋อง (12 กก.)

ทร�นเซฟ ประกอบด้วยส�รหล�ยชนิด ใช้สำ�หรับปรับคุณภ�พน�ำ� เพื่อขนส่ง 
สัตว์น�ำ�โดยเฉพ�ะกุ้ง และ ปล� เช่น
 ป้องกัน น�ำ�ขุ่น น�ำ�เน่�เหม็น 
 ป้องกันก�รเกิด แอมโมเนีย ไนไตรท์
 ป้องกันก�รติดเชื้อ โดยส�รชีวนะ 
 มีพีเอชล็อค ป้องกัน พีเอชตก ทำ�ให้สัตว์น�ำ�ไม่เครียด
 มีส�รป้องกัน โลหะหนัก และ ส�รพิษอื่นๆ
 มีส�รเคลือบผิว ป้องกันก�รเกิดบ�ดแผล

ช่วยให้สัตว์น�ำ�ไม่เครียด เพิ่มปริม�ณสัตว์น�ำ� ป้องกันก�รเกิดบ�ดแผล ในระหว่�งขนส่ง

วิธีใช้ สำ�หรับลูกกุ้ง ลูกปล� :  
 1 ช้อน (5 กรัม) ต่อน�ำ� 50 ลิตร
 1 ซอง (100 กรัม) ต่อน�ำ� 1 ตัน
 1 กระป๋อง (1 กิโลกรัม) ต่อน�ำ� 10 ตัน

คำาแนะนำา : สำ�หรับขนส่ง กุ้งใหญ่ และ ปล�ใหญ่ ให้ใช้เข้มข้นขึ้น 2-4 เท่�ตัว สินค้�นี้สมบูรณ์แล้ว ใช้ได้ดีสำ�หรับขน
ส่งสัตว์น�ำ�ทุกชนิด เมื่อใช้ต�มคำ�แนะนำ�

 



White crane’s eDta is the highest quality eDta available in the 
market. It chelates all kinds of heavy metal and make your water 
safe for baby shrimps.
  
Usage : one spoon (5 gram) per one ton water.

Apply Bi-EDTA to all p/l tanks with every water change to 
encourage smooth growing fry.

Usage : 5 gram per one ton water.  

e.D.t.a. แอ็ตต้า

the best chelating agent for hatchery use.

Bi-e.D.t.a. ไบแอ็ตต้า

is a chelating compound to eliminate heavy metal.

แอ็ตต้า (E.D.T.A.) ส�รกำ�จัดโลหะหนัก

ไบแอ็ตต้า (Bi-E.D.T.A.)

ส�รกำ�จัดโลหะหนักทุกชนิดในน�ำ� ที่ไม่ให้เกิดปฏิกิริย�กับส�รเคมีอื่นๆ ซึ่งจะก่อคว�มเป็นพิษต่อลูกกุ้งที่อ่อนแอ 
โดยเฉพ�ะโลหะเหล็ก ซึ่งใช้เป็นอ�ห�รของไดอะตอมแอ็ตต้� ช่วยให้ก�รเพ�ะไดอะตอมเกิดม�กกว่�และไวกว่�ปกติ 
แอ็ตต้า
มีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�พีเอช ( pH ) ไม่ให้ตก ส�ม�รถควบคุมคว�มเป็นด่�งได้ดีกว่�

วิธีใช้
 1  ช้อน (5 กรัม) ต่อน�ำ�  1  ตัน  

500 กรัม x 12 กระป๋อง (6 กก.)

1 กิโลกรัม

 

ไบแอ็ตต้� คือ ส�รเคมี  ซึ่งใช้ควบคุมโลหะหนักทุกชนิดในน�ำ� มิให้เกิดปฏิกิริย� กับส�รเคมีอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดก�ร
เป็นพิษต่อลูกกุ้งที่อ่อนแอโดยเฉพ�ะ โลหะเหล็ก ซึ่งใช้เป็นอ�ห�รของไดอะตอม ไบแอ็ตต้�ช่วยให้ก�รเพ�ะไดอะตอม
เกิดม�กกว่� และไวกว่�ปกติ
ไบแอ็ตต้า ของไว้ท์เครน มีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�พีเอช (pH) ไม่ให้ตก  ส�ม�รถควบคุมคว�มเป็นด่�งได้ดีกว่�

วิธีใช้
 1 ช้อน (5 กรัม) ต่อน้ำ� 1 ตัน



ผลิตภัณฑ์เพิ่มสีน�ำ� เพื่อลดคว�มเครียดของสัตว์น�ำ� ช่วยให้กินอ�ห�รเก่ง โตเร็ว ระหว่�งขนย้�ย ลูกกุ้งจะไม่เครียด

วิธีใช้  
 1  ช้อน  (5 กรัม)  ต่อน้ำ� 1 ตัน

450  กรัม x 12 กระป๋อง (5.4 กก.)

ซุปเปอร์วีไอพี  (Super V.I.P.) ส�รปรับสภ�พน�ำ�เพื่อพร�งแสง

ไบโอ อะคว้าแคร์  (Bio AquaCare)
สำ�หรับกำ�จัดโปรตีนในน�ำ� และควบคุมก�รเกิดโปรโตซัว ทำ�ให้น�ำ�ใสสะอ�ดตลอดเวล�

วิธีใช้ 
   1 ซองช� (5 กรัม) หมักในขวดน�ำ� 500 มล. 24 ชั่วโมง สำ�หรับใช้
ในน�ำ� 50 ตัน ทุกวัน

a brown water tonic used as water colorant. the effect of increasing 
brown color to water is to make the shrimp fry feel ease and not  
stress. Shrimp fry will eat more and grow faster. During transport, 
shrimp fry will not become stress.

Usage : 1 spoon (5 gram) per 1 ton of water.

Keeps water clean and clear at all time. this will prevent occurrence 
of luminous bacteria and zoothamnium.

Usage : put one tea bag (5 gram) into 500 cc water bottle and leave 
for 24 hours. then apply 10 cc per one ton water daily.

Super V.I.P. ซุปเปอร์วีไอพี

anti Stress product.

Bio AquaCare ไบโอ อะคว้าแคร์
a biological water conditioner for digesting protein and remove ammonia from 
culture tanks. 

100 กรัม

 



 

We Care for health & environment

White Crane (V.88) Aqua-Tech Co., Ltd.
Tel: +66 (0) 2570-5695, +66 (0) 2570-5595

E-mail: info@whitecranev88.com
www.whitecranev88.com


