   موارد مصرف پارسی ال کت

تاثیر مصرف با کتریهای   B. coagulansو  B. subtilisبر
میگوی آب شیرین

بیپالس

بهبــود عملکــرد ســامت و رشــد و افزایــش بهــره وری اقتصــادی مــزار ع
تکثیــر و پــرورش
تقویــت سیســتم ایمنــی و افزایــش مقاومــت در برابــر اســترس هــای
محیطــی
پیشــگیری و مهــار رشــد باکتــری هــای مضــر در اســتخرهای ماهــی و
میگــو
کاهش جلبک ها و ترکیبات آلی در استخرهای ماهی و میگو
کاهش کدورت استخر و بهبود کیفیت و پایدارسازی آب

   میزان و روش مصرف پارسی ال کت

مکم ــلپروبیــوتیــک
مـخص ــوصآبزی ـ ــان

بیپالس

استفاده در خورا ک ماهی و میگو:
میــزان  200تــا  400گــرم از محصــول بــه ازای هــر تــن خــورا ک افــزوده
شــود.

تاثیر مصرف با کتریهای   B. coagulansو  B. subtilisبر
میگوی آب شیرین

استفاده در مزارع پرورش میگو:
بــا توجــه بــه کیفیــت آب اســتخر میــزان  500تــا  1000گــرم محصــول بــه
ازای هــر هکتــار اســتخر پــرورش بــا عمــق یــک متــر هــر  7تــا  10روز یکبــار
تــا آخــر دوره افــزوده شــود .میــزان مــورد نظــر از محصــول را در حداقــل
 20لیتــر آب اســتخر حــل نمــوده و بــه مــدت  30تــا  60دقیقــه هوادهــی
شــدید نماییــد .افــزودن مــاس یــا ســایر ترکیبــات قنــدی باعــث بهبــود
عملکــرد محصــول مــی شــود .پــس از ایــن زمــان مخلــوط حاصــل در آب
اســتخر اســپری شــده یــا بصــورت یکنواخــت پخــش شــود.

    بستهبندی
پودر محلول در آب در قوطی های  500گرمی

   شرایط نگهداری
در جای خشک و دور از نور مستقیم

   بهترین زمان مصرف
تا  18ماه پس از تاریخ تولید

شرکت فرآوردههای زیستــی پردیس رشد مهــرگان
تـــولیـدکننــده مکمــــلهـــای تخصصــــــی پـــروبیـوتیــک
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