
Biological Help for the Human Race™

BiOWiSH™ Giải Pháp Cho Bệnh Thủy Sản

Trại Giống Và Ao Nuôi Thương Phẩm
Trong trại giống và ao nuôi thương phẩm, sự kết hợp của BiOWiSH ™ AquaFarm và BiOWiSH ™ MultiBio 
3PS cung cấp những cải tiến sản xuất trong hệ thống có chất lượng nước kém và chịu áp lực về bệnh như 
Vibrio. Việc sử dụng kết hợp BiOWiSH ™ AquaFarm và BiOWiSH ™ MultiBio 3PS cải thiện khả năng sống sót 
và chất lượng sản xuất trong điều kiện bất lợi.

Liều Lượng Sử Dụng Cho Trại Giống Và Ao Nuôi Thương Phẩm

•   Hàng ngày: Sử dụng lượng BiOWiSH™ theo khuyến cáo cho 1000 lít nước ao nuôi.

•   Tăng liều lượng dần dần tỷ lệ với độ tăng tổng sinh khối trong ao nuôi.

 

•   Hòa tan lượng sản phẩm BiOWiSH™ bằng dụng cụ sạch. Sau khi hòa tan, đổ đều dung dịch đã pha lên 
bề mặt nước ao nuôi

Trại Giống, Hệ Thống Raceway, Và Ao Nuôi Thương Phẩm
Sự kết hợp BiOWiSH™ AquaFarm Water Treatment and BiOWiSH™ MultiBio 3PS Direct Fed Microbial được 
khuyến cáo bởi Ứng Dụng Thực Tế Quản Lý Tốt Nhất (BMP) để cải thiện sức tăng trưởng và tỷ lệ sống trong 
trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm.

Liều lượng sử dụng – Áp dụng cho nước trong trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm 
(BiOWiSH™ AquaFarm) 

•   Hàng tuần: Sử dụng 1000g (1kg) BiOWiSH™ AquaFarm cho 1 ha. 

•   Hòa tan lượng BiOWiSH™ AquaFarm nước ao nuôi, dung ít nhất 20 lít nước cho 1000g BiOWiSH™.Sử 
dụng càng nhiều nước càng tốt.

•   Áp dụng BiOWiSH™ AquaFarm với hệ thống dòng chảy hoặc hòa tan vào mép ao nuôi đối với lượng sản 
phẩm đầu. Liều lượng tiếp theo có thể được pha vào hệ thống dẫn nước trong khi làm đầy ao nuôi.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Giai đoạn Ấu trùng Zoea 
1 đến ấu trùng 

Zoea 3

Ấu trùng Mysis 
1 đến ấu trùng  

Mysis 3

Hậu ấu trùng 
1 đến hậu ấu 

trùng 6

Hậu ấu trùng 
7 đến  hậu ấu 

trùng 12

Tải trọng hữu 
cơ cao

BiOWiSH™ 
AquaFarm 
(grams/ton of 
water/day)

0.5 g 0.5 to 1.0 g 1.0 to 1.5 g 1.5 to 2.0 g 2.0 to 5.0 g

BiOWiSH™ 
MultiBio 3PS 
(grams/ton of 
water/day)

0.25 to 0.5 g 0.5 to 1.0 g 1.0 to 1.5 g 1.5 to 2.0 g 2.0 to 5.0 g
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Các ứng dụng sản phẩm quy định Hướng Dẫn Sử  
Dụng này dành cho các quốc gia được cho phép.
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•   BiOWiSH™ AquaFarm nên được sử dụng trong vòng 2 giờ sau khi mặt trời mọc.

•   Đối với các ao nuôi chưa có bước  chuẩn bị theo khuyến cáo của BiOWiSH, việc quan trọng là đánh giá 
mức độ của các chất hữu cơ ở đáy ao. Nếu tải trọng hữu cơ cao, khuyến cáo sử dụng 50% liều lượng trong 
tháng đầu tiên miễn là có đủ sự thông khí để tránh việc thiếu ôxi.

•   Việc sử dụng BiOWiSH ™ AquaFarm ngay từ ban đầu với việc chuẩn bị ao đầy đủ trước khi tiến hành thả 
giống  rất được khuyến cáo để tránh dư thừa chất dinh dưỡng trong suốt thời gian sản xuất. Xin vui lòng 
xem Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH trong chuẩn bị ao nuôi hoặc tham khảo ý kiến nhà phân phối BiOWiSH 
của bạn.

Liều lượng sử dụng – Áp dụng cho nước trong trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm 
(BiOWiSH™ 3PS Direct Fed Microbial)

•   Thêm 1000g BiOWiSH™ MultiBio 3PS (35.3 oz.) vào 1 tấn thức ăn. 

•   Giữ nguyên tỷ lệ khuyến cáo bằng việc thêm BiOWiSH™ MultiBio 3PS với mỗi lần thêm thức ăn.

•   BiOWiSH™ MultiBio 3PS có thể được phủ lên thức ăn bằng việc sử dụng các chất lỏng đã được kiểm định.

•   Đối với trang trại hoặc nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, để biết thêm thông tin về các hướng dẫn trộn thức 
ăn và sơ đồ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH ™ MultiBio 3PS thích hợp: Thức ăn nuôi 
trồng thủy sản nổi (Aquaculture Floating Feeds) hoặc thức ăn nuôi trồng thủy sản chìm (Aquaculture Sink-
ing Feeds).


