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ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกำ�จัดของเสียท่ีพื�นบ่อ ส�ม�รถกำ�จัดเลนท่ีมีสีดำ�และกล่ินเหม็น 
ทำ�ให้พื�นบ่อสะอ�ด และช่วยแก้ปัญห�น�ำ�หนืดเหนียว ลดสีน�ำ� ใช้หลังจ�กก�รจับ
กุ้งแล้ว เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดบ่อ โดยไม่ต้องฉีดเลน หรือลอกบ่อ

วิธีใช้
 สำ�หรับเตรียมบ่อ : เติมน�ำ�ลงบ่อ 30 ซ.ม. ใส่ไบโอชิป 2.5-3 ซอง ต่อไร่ 3 วัน  

 ติดต่อกัน แล้วรอ 7 วัน เพื่อดูว่�จะมีขี้แดดขึ้นหรือเปล่� ห�กมีขี้แดดขึ้น  
 ต้องใส่ซำ�อีก 3 วัน ห�กไม่มีขี้แดดก็ส�ม�รถเติมน�ำ�ลงบ่อและ เตรียมน�ำ�ใน 
 ขั้นตอนต่อไปได้

 สำ�หรับป้องกันพื้นบ่อเสีย: เริ่มใช้เมื่อกุ้งมีอ�ยุ 50 วัน ใช้ 2 กิโลต่อไร่ 
 เวล� 18.00 น. ทุก 7 วัน ตลอดอ�ยุก�รเลี้ยง เป็นก�รป้องกันพื�นบ่อเสีย 
 ป้องกันน�ำ�เขียว รักษ�น�ำ�ให้ดี อ๊อกซิเจนสูง พีเอชคงที่

 สำ�หรับกำ�จัดแพลงต้อนเขียว ลดพีเอช: ใช้ 2 กิโลกรัมต่อไร่ เวล� 18.00 น.  
 3 วัน ติดต่อกัน

 สำ�หรับกำ�จัดตะใคร่เขียวแกมน�ำ�เงิน: ใช้ 2-2.5 กิโลกรัมต่อไร่ เวล� 18.00 น.  
 3 วัน ติดต่อกัน

 สำ�หรับกระตุ้นก�รลอกคร�บและเพ่ิมก�รกินอ�ห�ร: ใช้ 2-2.5 กิโลกรัม  
 ต่อไร่ 

 สำ�หรับกำ�จัดเลนที่พื้นบ่อหลังจับกุ้ง โดยไม่ต้องฉีดเลน: เติมน�ำ� 30 ซ.ม.  
 แล้วใส่ 2-2.5 กิโลกรัมต่อไร่ 3 วัน ติดต่อกัน หลังก�รจับกุ้ง ทิ้งไว้ 7 วัน  
 ค่อยเติมน�ำ�

1  กิโลกรัม x 20 ซอง (20 กก.)

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

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับ
เลี้ยงกุ้งบ่อดิน

จุลินทรีย์สำาหรับรักษาสมดุลและ
ความสะอาดของน�ำาในบ่อดิน



ผลิตภัณฑ์เสริมโปรไบโอติกเพื่อเสริมสร้�งสุขภ�พกุ้งเพิ่มอัตร�ก�รเจริญเติบโต
ช่วยย่อยอ�ห�รช่วยป้องกันก�รติดเชื้อภ�ยในและตับ

วิธีใช้
1 ซอง (100 กรัม) ผสมน�ำ� 2 ลิตรแล้วนำ�ม�ผสมอ�ห�ร 20 กิโลกรัม คลุกเคล้�ให้
เคลียบบนเม็ดอ�ห�รแล้วนำ�ไปเลี้ยงกุ้งในมื้อสุดท้�ยของวัน วันละครั้ง 

100 กรัม  x  120 ซอง (12  กก.)

ไบโอไทม์ จุลินทรีย์ส�ยพันธุ์พิเศษ บ�ซิลลัส ซับทิลิส สำ�หรับย่อยสล�ยส�ร
อินทรีย์เพื่อแปรสภ�พให้เป็นเอ็นไซม์ ซึ่งเหม�ะที่จะเป็นอ�ห�รของแพลงก์ตอน 
ช่วยให้เกิดแพลงก์ตอนได้ไว จึงเหม�ะสำ�หรับใช้ในบ่อกุ้งและบ่อปล� ไบโอไทม ์
มีส�รช่วยย่อยสล�ยป้องกันน�ำ�เสีย ส�ม�รถป้องกันก�รเกิดแอมโมเนีย และรักษ�
คุณภ�พน�ำ�ให้ดีอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเปลี่ยนน�ำ�

วิธีใช้
สำ�หรับเตรียมน�ำ�
ใช้ 0.1 พีพีเอ็ม หรือ 2 ซองต่อพื�นที่น�ำ� 1 ไร่ ในตอนเช้� ติดต่อกัน 3 วัน เพื่อปรับ
สภ�พน�ำ�ให้ดี และทำ�ให้แพลงก์ตอนเกิด
สำ�หรับบ่อที่มีสัตว์น้ำ�อยู่

 สำ�หรับเร่งก�รเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน: ใช้ 0.1 พีพีเอ็ม หรือ 2 ซองต่อ 
 พื�นที่น�ำ� 1 ไร่ ในตอนเช้� ติดต่อกัน 3 วัน 

 สำ�หรับกำ�จัดขี้แดด: ใช้ 0.5 พีพีเอ็ม หรือ 10 ซองต่อพื�นที่น�ำ� 1 ไร่ และใส่ซ้ำ� 
 ห�กจำ�เป็น

 สำ�หรับรักษ�สภ�พน�ำ�: ควรใช้  0.1 พีพีเอ็ม  หรือ  2 ซองต่อพื�นที่น�ำ� 1 ไร่  
 อ�ทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำ�เพื่อกำ�จัดโปรตีนในน�ำ�

100 กรัม x 120 ซอง (12 กก.)

ไบโอไทม์ (BioTime)

ไบโอเซฟ (BioSafe)

ผลประโยชน์ของ White Crane Smart System

 Healthy & full sized shrimps
 Clean water & pond bottom in long term
 Consistant harvest all year round
 Prevent from diseases and business loss
 Cost saving for pond cleaning and shirmps investment
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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.

กรดอะมิโนและแร่ธ�ตุ เพื่อปรับปรุงคุณภ�พน�ำ� สำ�หรับบ่อกุ้งและบ่อปล�

วิธีใช้
ก. สำ�หรับทำ�สีน�ำ� ใช้ 2 ถุง ต่อพื�นที่บ่อ 1 ไร่
ข. ระหว่�งก�รเลี้ยง ใช้ 1 ถุง ต่อพื�นที่บ่อ 1 ไร่

2.5  กิโลกรัม  x  8 ถุง (20 กก.)

เอ็มแอลพลัส (ML Plus)

ส�รกำ�จัดโลหะหนักทุกชนิดในน�ำ� ที่ไม่ให้เกิดปฏิกิริย�กับส�รเคมีอื่นๆ ซึ่งจะก่อ
คว�มเป็นพิษต่อลูกกุ้งที่อ่อนแอ โดยเฉพ�ะโลหะเหล็ก ซึ่งใช้เป็นอ�ห�รของ 
ไดอะตอม แอ็ตต้� ช่วยให้แพลงต้อนเกิดไว

วิธีใช้
ใช้ 5 พีพีเอ็ม หรือ 8 – 10 กิโลกรัมต่อพื�นที่บ่อ 1 ไร่

2.5  กิโลกรัม x  8 ถุง (20 กก.)

แอ็ตต้า ( EDTA )
ส�รกำ�จัดโลหะหนัก 


