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 Penyediaan benih pada budidaya udang vannamei memerlukan pakan 

alami yaitu fitoplanton. Fitolankton merupakan pakan alami yang baik bagi larva 

udang pada fase awal pengenalan makanan. Salah satu jenis pakan alami yang 

sering dibudidayakan yaitu S. costatum. 

S. costatum memilki siklus hidup yang singkat, mudah dikultur secara 

massal dan S. costatum termasuk dalam jenis diatom yang memilki bentuk dan 

ukuran yang sesuai dengan lebar bukaan mulut larva udang serta memiliki 

kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh larva udang. 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman tentang teknik  kultur S. costatum dan 

mendapatkan pengetahuan mengenai cara pemberian pakan alami S. costatum 

terhadap larva udang vannamei. Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai 

Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara pada tanggal 24 

Januari 2011 sampai tanggal 24 Februari 2011.  

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode deskriptif dengan teknik pengambilan data meliputi data primer dan data 

sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

partisipasi aktif dan studi pustaka. 

 Isolasi S. costatum di BBPBAP Jepara dengan menggunakan metode pipet 

kapiler. Pertumbuhan optimal pada kultur S. costatum yaitu pada salinitas 25-28‰ 

pada skala laboratorium, semi massal dan massal, suhu optimum 19-25°C pada 

skala laboratorium, 21-27°C pada skala semi massal dan massal. Intensitas cahaya 

optimum 500-1.000 lux pada skala laboratorium, skala semi massal dan massal. 

Dosis pupuk yang diberikan untuk kultur S. costatum yaitu KNO3 100 ppm, 

NaH2PO4 15 ppm, Na2SiO3 10 ppm, EDTA 5 ppm, FeCl3 1 ppm, Vit B12 0,001 
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