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BUDIDAYA UDANG VANNAMEI SECARA

Budidaya udang vaname tujuan utamnya
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udang putih (Litopenaeus vannamei) telah
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yang menentukan dalam proses budidaya,
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Ekuador,
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(Lithopenaeus vannamei) merupakan jenis
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udang introduksi dari Amerika Selatan yang

serta

banyak dibudidayakan di Indonesia sejak

bagaiman.penelitian Usaha budidaya udang

akhir 90-an untuk menggantikan udang

vannamei dinyatakan layak secara finansial

windu (Penaeus monodon) yang sudah sulit

dengan criteria Net Present value NPV yang

dibudidayakan karena serangan virus White
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secara periodik (moulting)., Namun demikian
suka tentunya. Karena banyak juga orang

pembudidaya udang yang modalnya terbatas

yang tidak dapat menikmatinya lantaran

masih menganggap bahwa udang vannamei

alergi pada udang. Ada beragam tipe udang

tersebut hanya dapat di budidayakan secara

didunia ini, satu diantaranya udang vaname

intensif. Ternyata tidaklah sepenuhnya itu

(litopenaeus Vanamee)., Budidaya udang

benar, Karena hasil kajian menunjukkan

Vannamei intensif memiliki porsi rasio lahan

bahwa udang vannamei juga dapat di

4:6, yang artinya 40% diperuntukan untuk

produksi dengan pola tradisional. Bahkan

petak

petak

dengan pola tradisional petambak dapat

secara

menghasilkan ukuran panen yang lebih

tandon

pemeliharaan.
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60%

untuk
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intensif konstruksi tambak harus dipastikan

besar

kedap air dan tidak mudah longsor, serta

menjadi

memiliki pintu masuk dan keluar secara

vaname â€“ Udang vannamei, atau yang

terpisah. Sehingga sangat disarankan untuk

biasa dikenal juga dengan sebutan udang

mengecor

dengan

vaname, merupakan seekor hewan yang

kemiringan/slope 45-60 derajat dan harus

dikategorikan ke dalam keluarga udang.,

dibuat Central Drain yang berfungsi sebagai

Kegiatan budidaya udang vannamei dengan

pengumpulan kotoran., Teknik Pemeliharaan

metode intensif mengakibatkan udang yang

Larva

(Litopenaeus

dibudidayakan menjadi mudahstres karena

vannamei) di Instalasi Pembenihan Udang

padat tebar yang tinggi, penanganan, dan

Gelung
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Vannamei memiliki tubuh berbuku-buku dan

buah petak yaitu:, Dwi Devi Lancar telah

aktifitas berganti kulit luar atau exoskeleton

memenuhi syarat dalam budidaya udang

ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1)
vannamei secara intensif. Hasil produksi

sangat diminati dipasar Amerika, (2) lebih

yang didapat pada tahun 2012 untuk padat

tahan terhadap penyakit dibanding udang

tebar 100 ekor/m 2 dengan luas tambak

putih lainnya, (3) pertumbuhan lebih cepat

5.000 m 2 dan lama pemeliharaan selama

dalam budidaya, (4) mempunyai toleransi

139 hari menghasilkan udang sebesar 16,7

yang lebar terhadap kondisi lingkungan

ton (UD. Dwi Devi Lancar, 2013)., Budidaya
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penurunan mutu lingkungan dan serangan

Namun sejak tahun akhir 2008, udang

penyakit., Di Indonesia setidaknya terdapat

vannamei juga terkena serangan hama

sekitar 419.282 Ha tambak air payau dan

penyakit

sekitar

produksi udang secara nasional. Udang
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Litopenaeus vannamei ini sentra lokasi

perkembangan industri budidaya udang yang

budidayanya
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pengetahuan baik di Indonesia, Asia bahkan
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nama

jatuhnya
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