
 

 

Revive Artemia Kullanma Prosedürü: 
1. Kullanmadan önce sallayın 
2. Çözeltinin Hazırlanışı: 

 Deniz Suyu veya Musluk suyu ile iyotsuz tuz. 
 Tuz konsantrasyonu 28-30 g / litre arasında değişebilir. 
 Önerilen pH seviyesi 8,0- 8,5'tir. PH seviyesini arttırmak için Sodyum Bikarbonat (NaHC03) ekleyin. 

3. Çalkaladıktan sonra ön yıkama yapmadan cyst’leri inkübasyon tankına 2 gram/litre oranında ekleyin. 
4. Cyst’i süspansiyonda tutmak için yeterli havalandırma uygulayın. 
5. İnkübasyon sırasında kuluçka çözeltisi sıcaklığını 24-30 °C 'de tutun. 24 dereceye yakın her zaman daha iyidir. 
6. 1500 Lux'den az olmayan sürekli aydınlatma sağlayın. 
7. Kuluçka süresi 24 saattir. 
8. Yumurtadançıkmalar tamamlandıktan sonra, havalandırmayı durdurun ve nauplii'yi ince bir ağa geçirin. 
9. Beslemeden önce temiz suyla karıştırıp öyle besleme işlemini yapın. 

 
Depolama koşulları: 

1. Cyst’leri 0 - 6 °C sıcaklıktaki serin ve kuru bir alanda saklayın. 
2. Doğrudan güneş ışığından koruyun. 
3. Paketi açtıktan sonra tüm cyst’ler derhal kullanılmalıdır, aksi takdirde kullanılmayan cyst’leri serin ve sıkı bir 

ambalajda tutun. 
 

Artemia Cysts Incubation Procedure: 

1. Please shake it in a wide container until becomes homogeneous before use. 
2. Preparing of Hatching Tank with using: 

 Sea water or tap water included non-iodized salt 
 The Salt Concentration range of 28 - 30 ppt 
 Recommended pH level of 8 – 8.5. (Add Sodium Bicarbonate (NaHCO3) to increase pH level if needed) 

3. After shaking and without any washing process, add cysts directly into the hatching tank at concentration of 2 
gr/lit. 

4. Apply enough (high) aeration during the hatching period. 
5. Keep the incubation temperature at 24-30 °C. Less is better. 
6. Provide constant illumination which should not be less than 1500 Lux. 
7. Incubation time is 24-28 hours. 
8. After hatching is complete, stop the aeration and pass the nauplii into a fine mesh. 
9. Rinse completely with fresh water in concentrator and then keep in 4 dc until feeding.  

Storage Conditions: 

1. Keep cysts in a cool and dry area with temperature of 0 - 6 °C. 
2. Protect from direct sunlight. 
3. After opening the package, all cysts should be used immediately, otherwise keep unused cysts in cool and tight 

packaging. 
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