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CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG
YANG BAIK DAN BENAR SANGAT
MUDAH DI JAMIN 100% BERHASIL
UNTUK CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG YANG BAIK DAN BENAR SILAHKAN
IKUTI LANGKAH BERIKUT
SIAPKAN WADAH BESAR

Berdasarkan pengalaman PONTIANAK CUPANG wadah yang baik untuk pemijahan ikan
cupang disarankan menggunakan bak plastik atau sterofoam dengan ukuran PXL 30 x 30 cm.
Kalau tidak ada ukuran tersebut lebih kurang bisa CINCAI he3x. Isi wadah tersebut dengan air
dengan ketinggian 5 – 10 cm. Tergantung jenis ikan cupang yang di pijahkan, jika jenis ikan
cupang yang dipijahkan ekor panjang ( HALF MOON / CROWN TAIL ) ketinggian air 8 – 10
cm karena ketinggian air tersebut ideal untuk ikan jantan melengkungkan badan ke ikan betina
kalau kurang dari itu ikan jantan akan sulit untuk melengkung badan ke betina. Itu tergantung
SIKONTOL wkkk. Ups Singkatan SITUASI KONDISI DAN TOLERANSI.... sebalik nya jika
ikan yang di pijahkan adalah berjenis ekor pendek (PLAKAT / GIANT ) disarankan ketinggian
air 5 – 7 cm. Air dengan ketinggian tersebut sudah sipp untuk ikan jantan melengkungkan badan
ke betina...
Perlu diketahui untuk ketinggian air yang melebihi 10 cm. Burayak ikan cupang tidak banyak
yang jadi... kalau tidak percaya ya coba sendiri he3x
SIAPKAN WADAH KECIL / GELAS PLASTIK
Wadah ini berguna untuk memisahkan antara cupang jantan dan betina sementara waktu untuk
perjodohan..........cape dech... jangan lupa supaya mudah proses perjodohan nanti bagian bawah
plastik ini di bolongkan semuanya jadi tinggal angkat natinya tidak perlu di tuang lagi...

MEMILIH INDUKAN
Untuk calon indukan pilih indukan berasal dari gen yang unggul, sehat, dan lincah, tidak
berpenyakit dan tidak cacat. DENGAN CATATAN




Cupang jantan Berusia 8 bulan ke atas dengan usia tersebut ikan jantan telah matang
dalam merawat burayak nantinya dan jangan terlalu tua lebih dari 2 th ini ikan sudah
pikun wkkk.
Cupang betina 4 bulan ke atas dengan alasan di usia tersebut nantinya memiliki telur
yang sudah
matang dan banyak, disarankan hanya untuk 1X kawin, karena untuk perkawinan yang
kedua akan banyak ikan betina lebih dari 70%

SEDIAKAN TUMBUHAN AIR
Fungsi tumbuhan air untuk ikan cupang meletakan telur di tumbuhan tersebut supaya sewaktu
anakan ikan cupang menetas dapat menempel di tumbuhan tersebut dan mengurangi tingkat

kematian burayak. Jumlah kiambang tersebut... tidak perlu banyak hanya 1/5 bagian wadah
pemijahan.
PEMIJAHAN IKAN CUPANG
Masukan ikan jantan dan betina kedalam wadah yang kita siapkan tadi dan beri sekat
menggunakan wadah ke 2 untuk betina tersebut agar pemijahan tidak berakhir dengan ikan
betina luka atau cacat.
Biar kan selama 24 jam untuk proses perjodohan tersebut. Keesokan harinya barulah kita buka
gelas tersebut dan biarkan mereka bercumbuu... cieee ini yang asik ni.... kimpoi..hkkk. ups saat
ikan cupang bercumbu jangan diganggu nanti malah gak jadi.... di sarankan menggunakan tutup
di atas wadah tempat cupang jantan membuat sarang. Proses ini memakan waktu 1 – 2 hari
hingga betina mengeluarkan telur di sarang yang di buat sang jantan. Setelah cupang betina
mengeluarkan telur biarkan lagi hingga cupang betina menjauh dari cupang jantan.. proses ini
memakan waktu 24 jam. Setelah itu ambil ikan cupang betina tersebut untuk dipisahkan dari
wadah.

Dalam satu masa kawin, ikan cupang menghasilkan hingga 1.000 butir telur tergantung juga usia
betina. Untuk cupang betina yang berusia 4 bulan kebawah pernikahan dini ini cinta terlarang
he3xx. dan 1,5 tahun keatas sudah expired kali. akan menghasilkan telur lebih sedikit dari pada
ikan cupang berina yang usia produktif. Ikan aja gak bagus kawin muda dan kawin terlalu tua
begitu juga dengan manusia. Telur ikan cupang tersebut akan menetas dalam waktu kurang lebih
24 jam setelah terjadi pembuahan.
Perlu diketahui untuk tingkat kegagalan benih ikan cupang cukup tinggi. Dalam sekali
pembuahan hanya ada 30 – 50 ekor ikan cupang bertahan hidup. Untuk itu Pontianak Cupang
memberi tips agar burayak cupang yang jadi sampai dewasa dalam satu indukan lebih dari 80%
TIPS AGAR BURAYAK YANG MENETAS LEBIH DARI 80% HINGGA DEWASA
Setelah proses pemijahan biarkan telur ikan cupang dibuahi oleh gelembung-gelembung yang
dikeluarkan oleh indukan jantan. Untuk proses ini memerlukan waktu 2 - 3 hari hingga burayak
menetas. Dalam habitatnya cupang yang bertanggung jawab dalam merawat burayak adalah
pejantan.. Setelah burayak menetas biarkan 2-3 hari hingga burayak dapat berenang sendiri.
Setelah itu pindahkan indukan jantan. Kemudian beri makan burayak menggunakan
MICROWORM. Yup Untuk pembelian MICROWORMS hubungi
pontianakcupang.blogspot.com aja gan he 3x. Untuk pemberian makan microworm lakukan
sampai usia burayak 3 minggu. Untuk kultur microworm sendiri sangat mudah silahkan klik
CARA KULTUR MICROWORM
TOTAL PERHITUNGAN HARI PEMIJAHAN IKAN CUPANG 7 HARI / 1 MINGGU






Hari pertama perjodohan
Hari ke dua perkawinan
Hari ke empat pengambilan ikan cupang betina untuk dijaga oleh ikan jantan
Hari ke tujuh pengambilan ikan cupang jantan untuk dipisahkan dari burayak

PEMBERIAN MAKAN BURAYAK IKAN CUPANG USIA 3 MINGGU DAN
SETERUSNYA
Untuk pemberian pakan burayak usia 3 minggu yang pontianak cupang lakukan adalah
memberikan GRINDAL WORM berhubung untuk kutu air sendiri sulit di dapat makanya
pontianak cupang berinisiatif menggunakan pakan yang mudah di dapat murah meriah serta
mudah di perbanyak / kultur.
Bagi agan – agan yang kasusnya sama seperti pontianak cupang yang kesulitan mendapat kutu
air yups silahkan di pesan di GRINDAL WORM di pontianakcupang.blogspot.com he3x
promosi ni ye... hmm.
Untuk cara kultur GRINDAL WORMS sangat mudah silahkan klik CARA KULTUR
GRINDAL WORMS.
Selamat mencoba jika agan melakuan seperti langkah – langkah yang dilakukan pontianak
cupang di jamin 100% pasti paten he3x.. dan jika ada cara lain yang menurut agan mudah dan
berhasil silahkan karena setiap orang menggunakan metode mereka sendiri... dan silahkan kirim
kasukan ke pontianak cupang untuk metode tersebut... entar tak coba siapa tahu bisa lebih mudah
he3x
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TEKHNIK KAWIN SILANG IKAN CUPANG UNTUK MENDAPATKAN
KETURUNAN YANG UNGGUL
Lama gak ngeblog sibuk di dunia offline 😇... kembali lagi ni, Kali ini Pontianak Cupang
mencoba melakukan rumusan untuk kawin silang ikan c...



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PASIR MALANG UNTUK SUBSTRAT
AKUARIUM
Para pemirsa Pontianak Cupang sedikit informasi tentang pasir malang yang didapat dari
beberapa artikel ayo langsung ke topik pembicaraan....



CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG YANG BAIK DAN BENAR SANGAT
MUDAH DI JAMIN 100% BERHASIL
UNTUK CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG YANG BAIK DAN BENAR
SILAHKAN IKUTI LANGKAH BERIKUT S IAPKAN WADAH BESAR Berdasarkan
pengalaman PONTIA...



PENGGUNAAN PASIR SILIKA SEBAGAI SUBSTRAT AKUARIUM
Merupakan hasil dari pelapukan bebatuan yang mengandung mineral utama seperti
kuarsa dan feldspar. Kegunaan Pasir silika adalah untuk meng...



CARA KULTUR MICROWORMS GAMPANG
Bagi sobat Pontianak Cupang yang sedang mencoba membudidayakan ikan hias terutama
ikan cupang, tentunya di butuhkan pakan untuk anakan ika...



CARA MUDAH MEMBUAT AQUASCAPE MINI UNTUK IKAN CUPANG TANPA
CO2, FILTER AIR, LAMPU DAN TENTUNYA MURAH MERIAH
Hai para cupang mania, Pernah Pontianak Cupang buka youtube tak sengaja ketemu
pembuatan aquascape.Tanpa pikir panjang Pontianak Cupang lan...



TIPS MEMOTRET IKAN CUPANG MENGGUNAKAN KAMERA PONSEL
Pontianak Cupang sekedar berbagi pengalaman dalam mengambil foto ikan cupang,
sebagian orang berfikir gampang mengambil gambar ikan cup...
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